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Oud-burgemeester
Vunderink met
vervroegd pensioen
Oud-burgemeester M. Vunderink van
Vorden gaat per l maart van het vol-
gend jaar met vervroegd pensioen. Op
dit moment is Vunderink burgemees-
ter in Borne.
Vunderink (61) was van 1974 tot 1988
burgemeester van Vorden. Zijn groot-
ste klus die onder zijn leiding werd uit-
gevoerd was de verbouwing van kasteel
Vorden tot gemeentehuis. Vunderink
gaat om gezondheidsredenen met ver-
vroegd pensioen.

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

Afsluiting spoorwegovergang
Ruurlo
In de nacht van 15 op 16 november a.s. wordt vanaf 21.00 uur t/m 14.00
uur, of zoveel langer of korter als noodzakelijk, de provinciale weg N
319, de Vordenseweg in de gemeente Ruurlo wegens onderhoudswerk-
zaamheden aan de spoorwegovergang voor het verkeer afgesloten.

Het verkeer uit Groenlo, Borculo en Lochem, en uit Vorden wordt om-
geleid via: De Venterkamp, Spoorstraat, Slo^ulijk, Beemersteeg en
Stapeldijk (N 312). De omleiding wordt door n^plel van borden aange-
geven.

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

Cursus salades maken
in 't Pantoiïeltje op
dinsdag 25 november
Met alle feestdagen in het vooruitzicht
heeft Keurslagerij Vlogman in samen-
werking met de echte groenteman
Huitink, de echte bakker Van Asselt en
het Pantoffeltje eenbijzonder leuke ac-
tie, zodat u straks nog beter als gast-
heer of gastvrouw kunt optreden. Bij
de hierboven genoemde winkeliers
kunt u namelijk een cursusavond win-
nen waar u heerlijke en verrassende sa-
lades leert opmaken. De cursusavond is
op 25 november in 't Pantoffeltje.
Het is heel makkelijk om aan deze bij-
zondere cursusavond te mogen deelne-
men. Bij uw echte bakker van Asselt
spaart u voor tien gulden aan kas-
sabonnen, bij uw Keurslager Vlogman
spaart u voor twintig gulden aan kas-
sabonnen en bij uw echte groenteman
Huitink spaart u voor tien gulden aan
kassabqnnen. Deze kassabonnen voor-
ziet u van naam, adres en telefoon-
nummer en deponeert u in de daar-
voor bestemde bussen in de zaken.
Twee weken lang heeft u de mogelijk-
heid om de kassabonnen in de daar-
voor bestemde bussen te deponeren bij
bakker Van Asselt, Keurslager Vlogman
en Groenteman Huitink. In totaal kun-
nen er honderd mensen meedoen aan
de cursus. Elke week zullen er vijftig
gelukkige winnaars worden getrokken.

Jong Q0re in de
bestuurszorgen
De afdeling Vorden van Jong Gelre
heeft nauwelijks de drie uitvoeringen
van de revue achter de rug, of er dient
zich een volgende "klus" aan. In de jaar-
vergadering die vrijdag 14 november
in het Dorpscentrum zal worden ge-
houden zal uitgebreid gediscussieerd
worden over het bestuur. Niet over het
functioneren van het bestuur, maar
louter over de samenstelling.
Wat is er aan de hand? Jong Gelre
Vorden is een uitermate actieve vereni-
ging. De basis van de vereniging is in
feite een aantal personen die zich voor
honderd procent inzet. Zij doen dat
werk om de vereniging bloeiende te
houden. Voor hen is het soms wel de-
motiverend wanneer er voor bepaalde
georganiseerde aktiviteiten weinig ani-
mo bestaat, zodat het voorkomt dat ak-
tiviteiten na een lange voorbereidings-
periode geannuleerd moeten worden.
Momenteel is de situatie bij Jong Gelre
zo dat het vrijwel onmogelijk is nieuwe
bestuursleden te vinden (na zes jaar is
men namelijk aftredend en niet meer
herkiesbaar). Datzelfde geldt in feite
voor de redaktie van het clubblad.
Daarvoor is op de vergadering van aan-
staande vrijdag veel tijd ingeruimd om
dit probleem te bespreken, want wan-
neer de vereniging er niet in slaagt vol-
doende bestuursleden te vinden dan is
het niet uitgesloten dat Jong Gelre
Vorden moet worden opgeheven.

Veldrit
Het bestuur van de RTV Vierakker/
Wichmond houdt zaterdag 15 novem-
ber een veldrit welke zal plaatsvinden
op het circuit Kamphuizen in het
buurtschap Mossel. De wedstrijd wordt
gereden onder auspiciën van de
Gelders Overijsselse Wielerbond.

Hervormde Gemeente
Zondag 16 november 10.00 uur Ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 november 10.00 uur ds. H.B. de Neeling -
Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 16 november 10.00 uur Ds. HA. Speelman,
m.m.v. Tienerkoor Vorden; 19.00 uur Ds. G. Naber
uit Neede. ZWO-collecte: Laat kinderen kind zijn.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 november 17.00 uur Woord- en Com-
muniedienst.
Zondüg 16 november 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 15 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 16 november 10.00 uur Eucharistieviering.
Familieviering m.m.v. de Kerkuiltjes.

Weekendwacht Pastores:
16-17 november Pastoor G. Simons, Borculo, tel.
(0545) 27 13 83.

Huisarts 15-16 november Dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

jg
reeicuur

Tandarts 15-16 novembe^WH. de Lange, Lochem,
tel. (0573) 25 43 57. SpreeKuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks va^l5.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeli^Boor ouders en gezins-
leden de hele dag; voorvaderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachfén en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgemsgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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



Hier zal ook de Sint
van smullen.

Hi] weet als geen
ander wat Echt lekker

en voordelig is.

Pepernoten Vlaai
da's pas lekker

Goed voor 12 royale punten

voor maar f 14,95
en... de

Pepernoten Junior Vlaai
f8,50voor

NIEUW Speculaas Cake
om alvast in de stemming te komen

voor f6,50
Speculaas Bol

'n heerlijk luxe tussendoortje
met kwark, speculaaskruiden
en rozijnen f3,25

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

OPERATION FRIENDSHIP
INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

A F D E L I N G V O R D E N

Bedankt de
Firma Woltering
voor de
perfecte medewerking

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

• Te huur: Sinterklaas-,
Zwarte Piet- en Kerstman-
pakken. Tel. (0573) 45 13 85

• Basisschool 'de Vordering'
is op zoek naar een overblijf-
ouder (m/v) 4 x per week van
12.00 tot 13.15 uur, tegen ver-
goeding. Voor inlichtingen tel.
(0575) 55 33 47

• Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit voor een lezing
over de verzorging van bo-
men door Pius Floris in Hotel
Bakker op 18 november. De
lezing begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis

• Te koop gevraagd: 15 è 20
ruiten in houten raamlijst
voor herstel hobbykas. Tel. 44
18 13 (na 19.00 uur)

• Te koop: speksteen- en
pottenbakkersbenodigdhe-
den. 'De Kunst', open vr. 19-
21 uur; za. 10-13 uur Dwars-
straat 2, Zutphen, tel. 51 70 89

• Op 14 november van 15.00
tot 20.00 uur in het Dorps-
centrum: Wereldwinkel ca-

jmarkt met speelgoed en
kaus voor de december-

rnSand

• Te koop: onbespoten
aardappels, boerenkool en

ls. Lindeseweg 18a, tel.
55 64 82

• Te huur: fluw. volwassen
Zwarte Pietenpakken en
div. kinderpakken. Hoetink-
hof 110. Wilt u de Vordense
Sint en Piet bestellen, dan
even 55 31 45 bellen!

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
T/roler Scfiweinebrafen steaks
5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDA6

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKEND AANBIEDING

Magere Runder
Priklapjes

500 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte Lever
150 gram f 1,25

Bakje
zure zult f 1,45

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes

f 10,-
2 Pizza's

f 10,-

SMULTIP

VERS HOLLANDS
LAMSVLEES

Ook hét adres voor al uw
huissl achtingen

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram

f4,98
1 kilo

f 7,95
combinatie-voordeel

4 saucijzen +
4 boerengehakt-

schnitzels

samen ff

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen^
maakte het u moe en humeiÉ
rig? Hebt u moeite met hef
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

ssst... stotteren,
we doen er
samen wat aan!
Bel voor nadere informatie:

m 0316 - 261 852
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Henkes
Bessen
liter 17.95
NU 15.95

Jachtbitter Café Marakesh Legner
Borrrl/Vieux
liter 17.75

NU 15.95

Martell
Conac VS
70 cl 45.95
NU 39.95

70cl 17.75
NU 15.75

70cl 16.25
NU 13.95

Famous
Grouse
Whisky
LITER 42.45

NU 37.95

V.S.O.P
70 cl 64.95
NU 59.95

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

B ui ten t guur en winde f ij, H j ons lekker warm en wel H g

zoekt medewerkster
voor schoonmaakwerkzaam-

heden en eventueel
barbediening.

Telefoon (0575) 55 18 44

TIP VAN DE
WEEK

VOLKOREN
BOL

gezond en lekker
vlgs. Montignac

principe

Burg. Galléestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

In januari gaan we naar
het Binnenhof

(filmopnames)
Bus is al half vol

Bel snel!!! (E.LA.)

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514



Zo gewoon en toen zo bijzonder.
Zo alledaags maar steeds weer
een wonder.

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

ANNE MARIJE
BERDIEN
SCHIPHORST

Roepnaam

Anne Marije

Geboren op 3 november 1997
in 'Het Spittaal' om 13.45 uur.

Marcel en Martienke
Schiphorst-Teunissen

Het Jebbink 10
7251 BL Vorden

Meter: Miranda Ottink- •
Schiphorst
Peter: Willy Ottink

Bezoek vinden we heel leuk
maar bel even: (0575) 55 19 44

Het deed ons deugd, dat zo-
veel mensen ons steunden bij
de dood, de uitvaart en begra-
fenis van mijn man, vader en
opa

Nico Keune

Zo gaf u met ons hem de eer
die we hem zo graag gunden.
Hartelijk dank voor uw aan-
deel namens allen.

Henny Keune-Oonk
Jannic - Laja

Vorden, november 1997

• Gezocht: alles m.b.t. de
periode 1940-1945 voor de
collectie van het Achterhoeks
Museum '40-'45. Documen-
ten, Medailles, sabels, enz.
Bel vrijblijvend Jean Kreunen
(0575) 46 39 42

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

• Te koop: jonge pups Me-
chelse herder/labrador. Geb.
30-09-1997«op boerderij, in-
geënt en ontwormd, moeder
aanwezig. Tel. (0575) 43 14 66

• Te koop: mooie witte pia-
no. Afhaalprijs f 300,-. (0575)
55 44 57

• Te koop: buxus maat 30/40
cm a f 1,75; 10/20 cm af 1.25.
Tel. (0575) 46 48 18

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en diverse partijgoe-
deren. Tel./fax (0314) 62 50
53 / 06-53154507

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

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

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

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

Gerard Sarink
&
Marian Nendels

gaan trouwen op vrijdag 21 novem-
ber 1997 om 10.00 uur in het ge-
meentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Willibrordus-
kerk te Vierakker.

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

Ons adres is:
Hamminkweg 2, 7251 RB Vorden

In plaats van kaarten

20 november 1997 zijn wij

Bertus en Annie Bos-Burghout

40 jaar getrouwd.

Dit hopen wij feestelijk te vieren op
vrijdag 21 november a.s. samen
met onze kinderen en kleinkinderen.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in Gasterij Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg Vor-
den.

Ruurloseweg 80
7251 LW Vorden

Stichting Kinderopvang Vorden
K 1 1 L I M B O O M

vierde haar 5e verjaardag
13 se |̂  in h c r jl.

Graag willen wij iedereen
bedanken die er aan heeft

meegewerkt dat dit een
onvergetelijke dag is geworden

KOPEN BIJ ONS
IS ALTIJD EEN FEEST!!!

£# <u
'eeAte

^MMkMNbr/

niet zomaar een
groente winkel..

APPELTASSEN FESTIVAL
o.a. Cox, Elstar, Jonagold, 2 kilo O«

—-»_ — _...,***». 4% O
BOERENKOOL 500 gr 2.

98

VERSE

SPERZIEBONEN

298
•

Nieuwe oogst Navelina

SINAASAPPELS
15 voor

Giezerwildeman

stoof-
peren
2 kilo

98

Kastanje
CHAMPIGNONS

298•

Slapstick
SALADE
200 gram 2.49

Nu sparen voor de leukste video's van Laurel en Hardy
Aanbiedingen geldig van 10-11 t/m 15-11

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

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

Warm

, t̂lp5|i%
W<i85

IJsbloemetjes, per stuk 1
entrecóte met
kruidenboter
100 gr.

lever kaas,
100 gr.

gebraden gehakt,
100 gr.

5 schouder-
79 karbonades

ei-salade,
/\98 100 gr.

1 zigeunerrollade,
100 gr. VLEESWAREN

SPECIAL

1

1
69

95

Keurslager

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

P.S. Denk aan uw Spaar/wedstrijdkaar-
ten van de keurslageraktie die u t/m
zaterdag 15 november in kunt leveren!

CYCLAMEN
2 stuks

KAAPS VIOLEN
3 stuks

DE VALEWEIDE bloemen
DE AAARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

«•lm ffiMttt ^ * w swP 4ftftk lai&S'WH jdtffe. Stl̂  jMttk. IfflMf

gingen de deuren open
Uw hartverwarmende gelukwensen, hetzij persoonlijk, per post of middels attenties
is de kroon op de inzet en het werk van velen, ook achter de schermen.

De overweldigende belangstelling heeft op ons grote indruk gemaakt.
Wij hopen dat velen zich thuis zullen voelen op ons vernieuwde bedrijf.
Namens het gehele team, bedankt!

H. Kettelerij
G. Arends

BLOEMBINDERIJ VORDEN
Zutphenseweg 64
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax (0575) 55 30 70



j^QEMEENTE BULLETIN y ORDEN
yw^jVHwn^^

M Telefoon gemeente: (Ö575J 55 74 74.

M 'Telefax gemeente: (0575) 557444.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
&3Ö tot 12.00 uur
woeiisdagmiddag vxtn 14,00 tot 1700 uur.

• A vandorens teil ing a/4.
onderdeel burgerzaken op de dinsdag-
avonden dut er raadsvergadertTigen zijn
van 18.30-20.00 uur (zie publicaties in
GemeeritebutJetin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders; : r
jBwrgemee^ter £j.C. Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en rolgens afspraak.

Wethouder M, ^rtsen-deft Harder;
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens ajsprad k.

Wethouder A Mulderife-Meulettbroek:
donderdagmorgen van löflp tot 11.00 uur
en volgens ajfspraak.

A/spraken kunt u teZe/onisch maken
bij de receptie van fiet gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage Hggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uun
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vryddj van ;13;30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan:

- hotel Bloemendaal voor het vergro-
ten en veranderen van een hotel op
het perceel Stationsweg 24 te Vor-
den;

- de heer A. van Eijk voor het bouwen
van een paardenstal op het perceel
Overweg l te Vorden;

- firma Lucassen Boomkwekerij voor
het bouwen van anderhalve tunnel-
kas op het perceel Hamsveldseweg
10 te Vorden;

- de heer G.P. Hoefnagels voor het ver-
groten van een woning op het per-
ceel Lindeseweg 25 te Vorden;

- de heer A.A. Burghout voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel Hoetinkhof 104 te Vorden;

- de heer M.J.G. Engel voor het bou-
wen van een badruimte op het per-
ceel Ruurloseweg 67 te Vorden;

- mevrouw R.C. Lippmann-Brom voor
het gedeeltelijk slopen van een
woning (dak) op het perceel Vier-
akkerscstraatweg 13 te Vierakker;

- de heer J.W. Berenpas voor het vellen
van l inlandse eik op het perceel
Hamsveldseweg te Vorden (kada-
straal bekend sectie D, nr. 2142);

- de heer B. Gossclink voor het vellen
van l spar op het perceel de Banen-
kamp 10 te Vorden.

- de heer GJ. Rietman voor kleinscha-
lig kamperen op het perceel Bos-
huisweg 8 té Vorden;

- Bakker &n. voor een standplaats
voor het jaar 1998 op het marktter-
rein voor de verkoop van kaas en
aanverwante artikelen (verlenging
vergunning).

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u n^fcagen bij de sector
grondgebied of de^ndeling bestuur.

VONDOPSÜSTELLING
BURGE1

Op dinsdag 25 november 1997 is de af-
deling bestuur, onderdeel burgerza-
ken, van 18.30 tot 20.00 uur geopend. U
kunt dan voor alle lokethandelingen
terecht.

OLDERS SOCIALE ZAKEN

Huis-aan-huis zijn twee folders ver-
spreid over bijzondere bijstand en de
Wet voorzieningen gehandicapten. De-
ze folders zijn door de PTT niet in de
brievenbussen gestopt met een "nee
sticker". Degenen die zo'n sticker heb-
ben kunnen deze folders gratis afhalen
bij de receptie op het gemeentehuis.

i VERGADERING GEMEENTERAAD OVER HET KPMG-RAPPORT
' "VORDEN WEERSPIEGELD" OP 18 NOVEMBER OM 19.30 UUR IN HET
GEMEENTEHUIS

Op dinsdag 18 november aanstaande om 19.30 uur houdt de gemeenteraad een
discussie over het rapport "Vorden weerspiegeld", opgesteld door het manage-
mentadviesbureau KPMG. In dit rapport staan de sterke en zwakke punten van
Vorden. Aan de hand van door de politieke fracties, de burgemeester, de wethou-
ders en de ambtenaren ingediende reacties op het rapport van KPMG, die gebun-
deld worden in een aantal stellingen, zal de gemeenteraad discussiëren over dit
rapport. De uitkomsten van deze discussie moeten burgemeester en wethouders
"voeding" geven voor het maken van een beleidsvoorstel over de toekomst van
Vorden. De heer J.J. Th. de Rouw, voormalig secretaris van het Gewest Midden
IJssel, zal op deze avond als onafhankelijk voorzitter de vergadering leiden.

De volgende onderwerpen zullen waarschijnlijk ter sprake komen:
- is fusie met andere gemeenten gewenst om in de toekomst de huidige en nieu-

we taken op een juiste manier te kunnen (blijven) vervullen of is samenwerking
met andere gemeenten voldoende om de taken te kunnen blijven vervullen of
kan Vorden op eigen kracht verder;

- binnen welke regio kan Vorden het best samenwerken, de regio Stedendrie-
hoek of de regio Achterhoek;

- welke positie kan Vorden innemen bij gesprekken over fusie/samenwerking
met andere gemeenten en in regionaal verband;

- de huisvesting van de gemeente.

Waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 1998 zal de gemeenteraad dan een
beslissing moeten nemen over hoe Vorden in de toekomst verder zal moeten.

inspraak

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt die ingrijpende gevolgen kan heb-
ben voor Vorden, krijgt iedereen uitgebreid de gelegenheid om zijn of haar visie
kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

aanleiding voor het opstellen van het rapport

De aanleiding voor het opstellen van het rapport was de discussie over de bestuur-
lijke ver nieuwing, met name over de schaalvergroting van gemeenten, aan de
hand waarvan Vorden met meerdere gemeenten besprekingen heeft gevoerd over
samenwerking en fusie. De provincie en het Rijk legden nogal wat druk op
gemeenten om tot bestuurlijke vernieuwing te komen. Eind 1996 verminderde
die druk, reden voor de gemeenteraad om een onderzoek te laten instellen naar
de sterke en zwakke punten van Vorden, zodat met in acht neming van die pun-
ten de gemeenteraad kan bepalen hoe Vorden in de toekomst verder moet.

De gemeenten Hengelo en Steenderen hadden een soortgelijk rapport laten op-
stellen. Conclusie van dat rapport was dat er een sterke strategische as tussen
Hengelo en Steenderen is, waarbij Vorden zou kunnen aansluiten. Nadrukkelijk
hebben Hengelo en Steenderen aan Vorden gevraagd om mee te denken over
samenwerking/fusie met die gemeenten.

conclusies van KPMG over de sterke en zwakke punten van de gemeente
Vorden

Over de inhoud van het rapport van KPMG hebben de dagbladen al uitgebreid
geschreven. De belangrijkste conclusies zijn dat Vorden sterk is op de volgende
punten:

het betrekken van burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen bij het
gemeentelijk beleid en de uitvoering;

- het ondersteunen van particuliere initiatieven op basis van een principiële op
de verant woordelijkheidsverdeling tussen gemeente en particulier initiatief;
de vormgeving van de ^^fcnisatiestructuur en planmatige aansturing van de
organisatie;- de gehantcoRe instrumenten voor de financiële planning en be-
heersing;

- de bejegening van de burger op het gemeentehuis;
- de financiële positie van Vorden is gunstig (sterke reservepositie en een relatief

laag OZB- tarief). A

Zwak vindt KPMG de gemeente op de volgende punten:
- het vermogen om als gemeente een visie op het algemeen belang te formule-

ren en deze bij specifieke beslissingen telkens als leidraad te hanteren;
- de rolverdeling tussen de bestuursorganen en het vermogen om een slagvaar-

dig bestuur lijk management vorm te geven;
- het lerend vermogen van de organisatie;
- de ontwikkeling van het personeelsbeleid;
- de gespreide huisvesting van het ambtelijk apparaat.

Het rapport van KPMG ligt voor u ter inzage in de bibliotheek en het gemeente-
huis, (afdeling bestuur).

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

29-10-97m w A. W.M.T.
Scheepers

Spiekerweg 2
Vorden

Barendsen Vorden Zutphenseweg 15 31-10-97
B.V. Vorden

T. Zevenhoeken Reeoordweg l
Vorden

31-10-97

plaatsen van een
verrijdbare schaftkeet

vergroten van een
kantine

bouwen van een
veldschuur

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen met ingang van 14 november tot en met 11 december 1997 ter inzage:

twee meldingen algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. de heer H.J. Groot Enzerink, Deldenseweg 13, 7251 PN Vorden,

voor het van toepassing worden van het Besluit mestbassins milieubeheer, voor
de aanleg van een foliebassin op het perceel Deldenseweg 13 te Vorden.

2. Unigro N.V., Postbus 230, 3990 GA Houten,
volgens het Besluit detailhandel milieubeheer, voor het uitbreiden of wijzigen
van een detailhandel annex parkeerplaats voor de onderdelen lichtmasten,
winkelwagentjesberging en lichtreclame op het perceel Dorpsstraat 18 te Vor-
den.



'B INNENHUISMILIEU: THEMA VAN DE MAANDEN NOVEMBER/
DECEMBER IN DE GE ZONDHEIDSWIJZER IN DEVENTER

Milieu is de omgeving waarin we leven. Als er gesproken wordt over het milieu,
dan bedoelt men vaak het milieu buiten. Maar ook binnenshuis is er sprake van
een milieu. De meeste mensen brengen circa 70% van hun tijd binnen door, het-
zij thuis, op school of op kantoor. Reden genoeg dus om eens extra aandacht te
besteden aan ons binnenhuismilieu.

Onder 'milieuproblemen' binnenshuis kan men verschillende dingen verstaan.
Eén van de meest voorkomende problemen is vochtoverlast. In een vochtige
woonomgeving kunnen schimmels en huisstofmijt groeien. Mensen die hier
gevoelig voor zijn, kunnen klachten aan de luchtwegen ontwikkelen.
Verder kan er in huis ook luchtverontreiniging zijn, bijvoorbeeld door slechte
ventilatie van aardgastoestellen, verouderde apparatuur en/of verwaarloos onder-
houd. Schadelijke gassen die dan ontstaan zijn stikstofdioxide en koolmonoxide.
Hier kan men klachten als hoesten, kortademigheid, verkoudheid, hoofdpijn en
duizeligheid van krijgen. In Nederland overlijden jaarlijks circa tien mensen aan
de gevolgen van een koolmonoxide vergiftiging.

Donderdag 27 november van 14.00- 15.30 uur, geeft de GGD voorlichting over
binnenhuis milieu. Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. I. Nauta, afdeling
Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (Tel. 0570-625084).

Gezond hè ids wij zer
In de Gezondsheidswijzer zijn folders en brochures verkrijgbaar, die informatie
en advies geven over vochtoverlast en luchtverontreiniging in huis. Ook is er
informatie over ventilatie, roken, schoonmaken en stoffering van huizen.

Natuurlijk kunt u ook met andere vragen over gezondheid bij de Gezondheids-
wijzer terecht.

De Gezondheidswijzer bevindt zich in de hal van de GGD Regio Stedendriehoek
aan de Schurenstraat 8a (hoek Hondstraat), Deventer. Tel.: 0570-625084.
De Gezondheidswijzer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT
JEZELF...

OE-HET-ZELF....MILIEUBEWUST

Dit is een artikel uit de reeks Doe-het-zelf...milieubewust, die in de maand novem-
ber in deze krant geplaatst wordt.

MILIEUVRIENDELIJK VERBOUWEN
Maak gebruik van de subsidie Duurzaam Bouwen

Milieuvriendelijk bouwen is belangrijk. Steeds meer mensen zijn daarvan over-
tuigd. Bij de bouw van nieuwe huizen wordt al rekening gehouden met het milieu
door duurzaam te bouwen. Bij verbouwingen aan bestaande huizen is een milieu-
vriendelijke aanpak echter nog niet zo gewoon. Een reden daarvoor is dat niet
iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden. Wat ook meespeelt zijn de kosten
van duurzaam (ver-)bouwen. Deze liggen vaak iets hoger.
Om tegemoet te komen in die kosten heeft de overheid de Tijdelijke Stimulerings-
regeling duurzaam bouwen in het leven geroepen. Tot 31 december 1998 bestaat
de mogelijkheid voor particulieren om de extra kosten van duurzaam bouwen
gedeeltelijk vergoed te krijgen.

Wanneer kunt u gebruik maken van de regeling?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie is
dat het gaat om een verbouwing aan een bestaande woning. Bovendien moeten
minimaal een aantal voorzieningen zijn of worden gerealiseerd. Een tegemoetko-
ming in meerkosten bij verbouwingen krijgt u alleen voor materialen en voorzie
ningen die in de regeling zijn aangewezen. Geen vergoeding wordt gegeven voor
milieumaatregelen dié al algemeen gebruikelijk zijn. Werkzaamheden als het ver-
wijderen van asbest treft u dan ook niet op de lijst aan.

ledere eigenaar of huurder van een woning komt in aanmerking voor de stimu-
leringsregeling. Gaat u milieuvriendelijk bouwen dan kunt u aanspraak maken
op een tegemoetkoming in de extra kosten. Het minimum subsidiebedrag is
fl. 500,= en de maximale subsidie is fl. 5000,= per woning. De tegemoetkoming is
niet alleen voor grote klussen als dak- of gevelisolatie. U kunt ook subsidie krijgen
voor het totaal aan extra kosten voor een aantal kleine voorzieningen bij elkaar
opgeteld.

Bij weinig meerkosten is de kans groot dat u geen gebruik kunt maken van de sti-
muleringsregeling. Overigens kunt u hierbij wel 'stapelen'. De tegemoetkoming
wordt ook uitgekeerd als de (gefaseerde) aanschaf van een aantal kleinere voor-
zieningen boven de ƒ 500,— aan subsidie uitkomt.

Wat moet u verder nog weten.
- u mag niet met de werkzaamheden beginnen voordat de subsidie-toekenning

is afgekomen;
- voor in zelfwerkzaamheid uitgevoerde voorzieningen bestaat geen recht op

'subsidie;
- het na uw gereedmelding (definitief) vast te stellen subsidie wordt uiterlijk 6

maanden, na de vaststelling uitbetaald.

Voor meer inform^R kunt u contact opnemen met de heren J.W. Denkers (door-
kiesnummer 55 75 14) of P.A.J. van Dijk (doorkiesnummer 55 75 12) van de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Theater Onder <fe Molen op de tozztoer
Het Franse Gypsie-Swing Quartet
"Coco Briaval" komt deze maand
naar Nederland voor een aantal op-
tredens. De toer van "Coco Briaval"
start op zaterdagavond 15 novem-
ber in Theater Onder de Molen in
Vorden. Op zondagmiddag 16 no-
vember speelt het quartet op het be-
kende jazzpodium van "Max" in Den
Oever en op zaterdagavond 22 no-
vember zijn de vier muzikanten
weer te gast in Theater Onder de
Molen in Vorden. In de laatste set in
Linde op zaterdag 15 november zul-"
len er ook diverse gastmuzikanten
meedoen. Een jamsession die u niet
mag missen. Voor meer informatie
of reserveringen kan men bellen
met het theater in Linde: 55 69 87.

Het kwartet Coco Briaval is een gypsy
swing orkest - stijl Django Reinhardt -
in de beste tradities van de Hotclub de
France. Het orkest bestaat uit de broers
Coco en René (solo én ritmegitaar),
Gilbert (drums) en de zoon Zézé (saxo-
foon). Sinds het grote Jazzfestival in
Zuid-Frankrijk waar de Briavals naast
de bekende orkesten van Claude Luter
en Roger Sol speelden, ziet men het
kwartet steeds vaker optreden met
jazz-zanger Boris Tomas, die de oude
connecties van Django Reinhardt met
New Orleans doet herleven.

Boris Tomas zal het viertal ook tijdens
de Nederlandse toer vergezellen en en-
kele nummers meezingen in Theater
Onder de Molen. Verder doet Tomas
ook mee aan de opnamen van de
nieuwste CD van de Fransen, zodat het
wellicht Quintette Coco Briaval gaat
worden. Coco houdt zichtbaar en hoor-
baar van "la belle note", de mooie me-
lodie en "Ie swing". Let op het overne-

men van solo en ritme door Coco en
René vice versa. Men kent in Nederland
de techniek van het Rosenbergtrio. Nu
kan men kennismaken met het fameu-
ze samenspel van de Briavals. Een ver-
gelijking is niet verwonderlijk, want
ook de Briavals zijn van jongsafaan
met muziek opgegroeid Al op hun zes-
tiende werden zij door de president
van de Hotclub geëngageerd in Parijs,

waar zij met de groten speelden in de
clubs van "la rive gauche" zoals "Blue
Note", "Caveau de la Montagne" en
"Caveau de la Huchette". Ze speelden
met Amerikaanse vedetten als Dexter
Cordon en Otis Redding en op de tele-
visie met Juliette Gréco en Michel
Polnaref.
De Briavals namen talrijke cassettes en
platen op en maakten vele toernees in

Frankrijk en het buitenland zoals in
Duitsland, Spanje en India. Het is de
eerste keer dat ze in Nederland zijn.
Eigenlijk om na een zeer druk seizoen
vakantie te vieren en hun hobby vissen
weer op te pakken. En waar kan dat
mooier dan bij Den Oever en
Giethoorn. En dat ze tussendoor even
moeten spelen daar hebben ze geen en-
kel probleem mee. Integendeel.



Wijnhuis Vorden sluit zich aan bij De Gulle Bottelier

De Gulle bottelier nu ook in Vorden
Het van oudsher bekende Wijnhuis
Vorden aan de Burgemeester Gallee-
straat heeft zich aangesloten bij de
Gulle Bottelier-organisatie. Er ver-
andert dus veel, maar eigenlijk ver-
andert er niets! Want Willum van
Loon, die nu alweer bijna twee jaar
eigenaar is van Wijnhuis Vorden
blijft waar hij is en zal u, vaak bij-
gestaan door zijn vrouw Astrid,
zoon Merlijn en dochter Mijntje, op
de vertrouwde wijze van dienst zijn.

Gulle Bottelier is een landelijk opere-
rende groep van zelfstandige vakslij-
ters waarbij inmiddels 140 wijnhan-
dels en slijterijen aangesloten zijn.
Door hun gezamenlijke inkoop kun-
nen de Gulle Botteliers u tegen zeer
scherpe prijzen een groot scala dran-
ken aanbieden. En hiervan kunt u me
teen profiteren!

Vanaf donderdag 13 november kunt u
volop gaan genieten van de activitei-
ten; zoals een spetterende wijnactie,
waarbij Gulle Bottelier Van Loon iedere
derde fles Chateau de Landure, gratis

en voor niets aan u meegeeft! Maar er
is meer. Want u ontvangt in ieder geval
op elke fles wijn of gedistilleerd die
niet in de aanbieding is, een spaarze-
gel cadeau! Deze spaarzegel kan op
een spaarkaart worden geplakt die vol
goed is voor tien gulden korting op de
eerstvolgende aankoop. En dat is mooi
meegenomen.

Assortiment
Loopt u binnenkort eens binnen bij
Gulle Bottelier Van Loon. U belandt
dan in een indrukwekkende geur- en
kleurrijke wereld van drank, want het
assortiment is bijzonder groot. Vele au-
thentieke binnenlandse dranken la-
chen u bij binnenkomst toe, waaron-
der het Gulle Bottelier huismerk gedis-
tilleerdserie bestaande uit Jonge Jene-
ver (type Floryn), Jonge Graanjenever,
Vieux, Bessenjenever, Citroenbrande-
wijn, en Beerenburg.
Ook houdt Gulle Bottelier Van Loon
nog een typisch Vordens drankje voor
u in huis: de onvolprezen "Acht
Kastelen Kruidenbitter", die verkrijg-
baar is in een leuke kruik of gewoon in

een fles. Een leuk cadeautje om ie
mand eens een plezier mee te doen.

Buitenland
Natuurlijk biedt Gulle Bottelier Van
Loon ook een verrassend assortiment
buitenlands gedistilleerd, waar met na-
me de bijzondere whisky- en calvados-
merken de aandacht trekken. Ook treft
u hier een groot internationaal assorti-
ment soorten en merken bier aan, die -
al dan niet in speciale geschenk-ver-
pakking - wordt aangeboden. U kunt
ook terecht voor de huur van biertaps
en glazen.
In de ruime wijnwand, op en onder de
presentatietafels ligt een groot aantal
wijnen uit alle windstreken opgesla-
gen. Hier kan de ware wijnliefhebber
zijn hart ophalen! De wijnen komen
natuurlijk voor een groot deel uit
Frankrijk, waaronder onze eigen im-
portwij nen. Maar ook de minder be-
kende landen zijn met hun wijnen bij
Gulle Bottelier Van Loon vertegenwoor-
digd. U treft fraaie wijnen aan uit Zuid
Europa: Italië, Spanje, Portugal en ook
de Nieuwe Wereld is prominent aan-

wezig met een keur aan wijnen uit
Chili, Argentinië, Californië (VS), Zuid
Afrika en Australië.
Een bijzondere plaats in het assorti-
ment is gereserveerd voor de literfles-
sen tap- en huiswijn. Deze speciaal
door Gulle Bottelier Van Loon geselec-
teerde wijnen, zijn op milieuvriendelij-
ke statiegeldflessen gebotteld.

Geschenken
Veel aandacht besteedt Gulle Bottelier
Van Loon aan geschenkverpakkingen.
Of het nu gaat om leuke Dierverpak-
kingen, sierlijke wijn- en gedistilleerd-
kado's in de meest vreemdsoortige
trendy flessen, Gulle Bottelier Van
Loon heeft 't!
Steeds meer bedrijven en particulieren
weten dan ook hun weg te vinden naar
Gulle Bottelier Van Loon om hun rela-
ties of personeel te verrassen met een
op maat samengestelde blijk van waar-
dering. En mocht u niet in staat zijn bij
Gulle Bottelier Van Loon binnen te lo-
pen, dan komt Gulle Bottelier Van
Loon bij u, want men bezorgd gratis
aan huis.

Vordens Comité maakt iets bijzonders van twintigste slipjacht:

Rijtuigen voor herhaling vatbaar
Andere bestuursvorm

Tijdens de jaarvergadering van de ou-
derraad van de Openbare Dorpsschool
in Vorden verduidelijkte wethouder
mevrouw Aartsen de beweegredenen
van het gemeentebestuur om voor een
andere bestuursvorm van de school te
kiezen. Na langdurig overleg is er
groen licht gegeven voor een bestuurs-
commissie. Het voorstel daartoe zal op
25 november in de gemeenteraad aan
de orde komen.

De bestuurscommissie zal bestaan uit
5 leden die inmiddels zijn voorgedra-
gen vanuit het gemeentebestuur, het
personeel en de medezeggenschaps-
raad. De streefdatum van de bestuurs-
overdracht is l januari 1998. Direkteur
Alex van de Berg blikte terug op een
goed schooljaar met een toename van
het aantal leerlingen van 119 in 1996
naar 130 op dit moment. Hij sprak zijn
dank uit in de richting van de vele ou-
ders die ook dit jaar weer hun handen
uit de mouwen hebben gestoken.

Voorts vertelde hij dat de school vanaf
oktober de beschikking heeft over in
totaal 19 computers. Daarmee voldoet
de school reeds ruim aan de norm van-
uit het ministerie dat er in de toekomst
per 10 leerlingen in het basisonderwijs
een computer beschikbaar moet zijn.
De computer coördinator Etienne
Oosterhoff liet door middel van het
vertonen van lesprogramma's zien hoe-
ver het met de integratie van de com-
puter in het onderwijs staat op de
school.

Het Vordense comité dat elk jaar de
slipjacht organiseert, had er afgelo-
pen zaterdag wel heel iets bijzon-
ders van gemaakf. In het kader van
het twintig jarig bestaan van de
slipjacht stonden er naast de fox-
hounds en paarden ook rijtuigen
van de Hoofdstad Aanspanning
Amsterdam aan de start. De koet-
siers reden een geheel eigen par-
cours maar waren elke keer toch
weer net op tijd om de slipjacht van
dichtbij te kunnen aanschouwen.
Voor het organiserende comité
moet het geen gemakkelijke opgave
geweest zijn om beide routes zo op
elkaar af te stemmen.

De meute ging zaterdagmiddag van
start bij Hotel Bakker. Aangekomen bij

kasteel Vorden werden de ruiters en
amazones toegesproken door burge-
meester E.J.C. Kamerling die het hele
traject vervolgens in een auto volgde.
Tijdens de eerste run ter hoogte van de
Hengeloseweg viel Henk Hazeleger uit
Ede van zijn paard. Voor de zekerheid
ging hij naar het ziekenhuis om foto's
te maken. Gelukkig mankeerde hij
niets.
De tweede run ging via de Branden-
borch naar kasteel De Wiersse. Hier
kregen de paarden en honden even
hun broodnodige rust en was er voor
de ruiters en amazones een drankje en
een hapje. De derde run ging via
buurtschap De Wildenborch en het
Galgengoor naar Huize 't Enzerinck.
Hier werd de jacht afgeblazen door de
sonneurs van de Koninklijke Neder-

landse Jachtvereniging. Dankzij de
landgoedeigenaren, pachters, gemeen-
te, politie en de Vordense EHBO is dit
evenement in Vorden elk jaar weer mo-
gelijk. De organisatie bedankt hen
daarom ook allemaal voor hun mede-
werking aan de slipjacht.

Foto's op internet
Tijdens de slipjacht heeft Weekblad
Contact diverse foto's gemaakt. Deze
foto's zijn te bewonderen op de in-
ternetpagina van deze krant. Ons
adres is:

http://www.weevers.nl/contact

Mister X
Op zaterdag 15 november houdt car-
navalsvereniging De Deurdreajers
haar jaarlijkse Prinsenbal. Tijdens de
ze avond in De Herberg zal de nieuwe
prins van de Deurdreajers bekend
worden gemaakt. De afgelopen twee
weken stonden er in Weekblad
Contact telkens drie cryptische om-
schrijvingen zodat u alvast kunt ra-
den wie de nieuwe prins wordt. Hier
volgen de laatste drie aanwijzingen:

Rood is zijn lievelingskleur

Hij zit vast in het zadel

Hij is volgend jaar ook Prins op het
witte paard



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 13 november
1997, gedurende vier weken, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 21 oktober 1997
ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Rotonde
Hackfort".

Dit plan voorziet in de mogelijkheid van aanleg van een
rotonde op het kruispunt Hackfortselaan-Baakseweg-
Kruisdijk te Vorden.

Zij die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken kunnem, gedurende de genoemde
termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij gedepu-
teerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

Vorden, 12 november 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

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

De wens van Saskia.
Saskia heeft het haar al een tijdje
wat langer en wil het eigenlijk
niet echt veel korter, maar is on-
dertussen wel toe aan wat anders
zolang als het maar lekker non-
chalant valt en 's morgens niet
teveel tijd kost.

Het advies van Karin.
Karin adviseert achter langere
lengtes, dus niet echt korter
knippen en het haar lekker vol te
houden. Aan de voorkant juist
wel wat korter en piekeriger om
een leuk, speels effect te krijgen
waardoor ze het haar naar keuze
ook in het gezicht kan dragen.
Kleur.
De kleur is heel wat anders ge-
worden. Ze wilde het blonde er
nu wel 'ns uit. Het haar is nu vrij
donker gemaakt en voor het
sprankelende effect zijn er met
name bovenop een aantal High-
Lights verwerkt, hierdoor wordt
het gezicht sprekender.
Saskia kan het kapsel zelf mak-
kelijk in model brengen en ze is
dan ook bijzonder tevreden over
het eindresultaat.

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

G-(0575) 55 12 15

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Guusta Bruggert

kapster: Karin II brink

Ervoor

(Altijd in voor verandering!9

Bij de
'Woonwinkel van Warnsveld'
ligt tijdens de
Sint Nicolaasactie
bij aankoop van f 25,-

een leuke
attentie klaar

De actie loopt

vanaf

1O novemb-r

tot en met

6 december

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 61 32

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

a.s. woensdag
12 november

Aanvang 20.00 uur

FIJN
LIJNTJE

een dieet brood
samengesteld uit

natuurlijke grondstoffen
vlgs. de Montignac

methode

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

IJSBAAN VER ENIG ING
VORDEN

Abonnementskaarten
^P kunnen worden afgehaald vanaf

17 november t/m 1 december 1997
bij de ABN-AMRO bank,
Raadhuisstraat 1.

Hierna worden de prijzen van de
abonnementskaarten verdubbeld

Haal uw abonnement nu in de voorverkoop!

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

MODE maak je met

Voor al uw kleinvakartikelen
kunt u terecht bij

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld1

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



oh NIEUW - VERNIEUWD - NIEUW
v

Wij hebben de gehele VERSPRESENTATIE in het nieuw gestoken oh
Dankzij onze nieuwe koelmeubels kunnen we nu op meer dan

A.H. HUISTRAITEUR

_5,95
4,99
4,99
4,99

.3,99
CHAMPIGNONSOEP «X>ML 3,99

PIZZA SALAMI 350 GRAM 6,95

5,45
5,99
1,39

700 plankmeters ons sterk uitgebreide assortiment aanbieden

BOERENKOOL MET RUNDERGEHAKT 510 GRAM

HUTSPOT 500 GRAM

ZUURKOOL 500 GRAM

ERWTENSOEP LITER

TOMATENSOEP 400 ML

COBERCO MELK VOL, IN FLES, LITER

COBERCO MELK HALFVOL, IN FLES, LITER

COBERCO KARNEMELK IN FLES, LITER

COBERCO VANILLEVLA IN FLES, LITER

ZALMMOTEN 100 GRAM

MAATJESHARING 2 STUKS

VERSE MOSSELEN 2 KILO

AMBACHT PANNEKOEKEN a STUKS

HARTIGE ITALIAANSE TAART 300 GRAM

VERS SINAASAPPELSAP 200 ML

A.H. CHAMPIGNON SOEP GROENTE 250 GRAM

A.H. GOULASHPAKKET 700 GRAM

12,50
_3,50
_6,99

HOLL. AARDAPPEL GROENTE ROERBAKMIX soo GRAM _ 5,99

SLA DRESSING DIV. SMAKEN, 100 GRAM U,99

BOERENKOOL a=H CHOÜuLADE OTTERS A.H. ROOMBOTER

gesneden soo gram U, UU l,/U 3 HALEN 2 BETALEN 250 gram l, UU

GEHAKT i! O.H

5,9
ZAANS 3-PANS
VOLKORENBROOD
800 gram

MAGERE ACHTERHA

1,99
oo/c c/af/s Albert Hengelo (Gld.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo M

iisst
Wollen tapijt van Desso

tegen prijzen met een knipoog'

Natuurlijk wol. Dat is heerlijk koel in de zomer en behaaglijk warm

in de winter. Sterk, veerkrachtig en blijvend rijk aan sfeer. Desso

wolmerktapijten zijn tapijten met allure. U kunt kiezen uit vele

structuren, een schitterende lussenpool of een stijlvolle

velours. In alle kleuren van de regenboog. Onderscheiden door

'Wools of New Zealand' voor hun ongekende duurzaamheid.

Nu voor prijzen met een knipoog!

Maak snel_kennis met de Desso wolkollektie bij uw Desso adviseur:

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Tel. (0575) 52 61 32

Biej ons
in d'n Achterhoek
't Mag dan wel pas begin november wean, a'j in de warenhuuze kiekt liekt
't al wel een maond later. Dat ondervonne wiej teminste afgeloopn wekke.
Sinterklaos mot nog kommen maor iej brokn'n 'n nekke al zowat oaver de
kerstballen. Veur 'n handel zal 't wel motn maor ut dut wel raar an.

Now hoef iej ow, veural in zo'n warenhuus, nargens oaver te vewonderen.
Wa'j daor al neet koopn kont an grei wao'j niks met doen kont is onveur-
stelbaor. En 't kost nog haos niks ok. En daorin schuult juus 't gevaor. De
luu koopt 't umdat 't goedkoop is en twee dage later lig 't op de mothoöp.
Koop maor een artikel van honderd gulden, dan bu'j meespat goedkoper
uut.

Soms kom iej d'r ok rare snuiters tegen. Zoas Willem Beumer. Waor Willem
vandan kwam of wat e edaon had dat wis gin mense. Maor op zekere dag
was e d'r ewes in 't darp. 't Enugste dat ze van um wissen was dat hee 't
huus van Derk Stroman ekoch hadde. En daor leaven e as een kluizenaar.
Buutn zien gang nao de supermarkt, ens of twee keer in de wekke, zaog iej
um haos nooit buutn.

's Zaoterdags kwam d'r nog wel 's een deerne met een rooien auto. Die
maakn um de boel schienbaor schone, 't Höfken veur 't huus heel ze dan ok
in de riege en zo now en dan wassen zee ok de roetn van buutn. Dat was
dan ok 't enigste leaven da'j daor umme 't huus zaogen. Maor now was e
hier in 't warenhuus en daor kekke wiej van op. Hee was met brillen an 't
uutprebeern. Iej wet wel van die lèsbrillen. Veur een paar gulden he'j al
zo'n ding.

Willem kreeg 'n enen nao 'n andren, zetn um op de neuze, lei um weer vot
en kreeg 'n volgenden, zo de hele riege langs. Daor kwam een verkoper op
urn af die 't hele gedoete van 'n afstand bekekn had.
"Wil 't lukken meneer?". "Meneer he'k in huus elaotn, zeg maor gewoon
Willem. Maor die brillen van ow, da's niks. Daor kan'k gin letter deur
leazen. 'k Heb ze onderhand allemaole al ehad, maor 't is 'n witt'n met 'n
zwatn". "Kunt u overigens wel lezen?", vroog de verkoper.
"Boh nee, natuurlijk, anders kwam ik toch neet hier umme een leasbrille?".

Zukke luu bunt t'r ok nog, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



BIJ EDAH VINDT U DEZE WEEK:

STER-AANBIEDINGEN
VLEESWAREN/KAAS-
^ AFDELING >

Bij aankoop van 1 kilo KAAS,

10 VERSE HARDE
BROODJES

GRATIS ^

GROENTE-FRUIT-
AFDELING

Kom deze week met een 10 liter.
emmer naar onze groente-

afdeling. Daar kunt U de emmer
A9S

voor Tt vullen met elk
willekeurige soort appel of
peer. (Tot de rand toe vullen)

VLEES

RIBLAPPEN
1000 gram
van 19,50
voor

BROODAFDELING

k ''VOLKORENBROOD '
met zonnebloempitten

800 gram
nu 3 broden
van 6,57 voor (

^ Denkt u aan de >

. WAARDEBONFOLDER
geldig van ma. 3-11 t/m za. 22-11

met totaal korting van ^

Ook deze maand
weer spetterende

AANBIEDINGEN
opdeSPAARKAARTEN.

Zie onze vitrinekast
voor in de winkel.

Denk aan onze openingstijden:
tvavi #00-20.00 uur

0.00-27,00 uur
^'ZlitètóaitfvMC?^^ &00~76,00 t/W-

G. BOTTERMAN BV
Raadhuisstraat 53, 7255 BL Hengelo (GId.) • Tel. (0575) 46 20 00

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

WAAR KOOP TE
|^V,V,V,V/V,V/V,V,V;V,V/v£^

DE ECHTE

OVER] SSELSE
KRENTENWEGGE

een traktatie voor
de kraamvis iR- ,

Nu kunt u rustig bi) het
on tb i j t van die Ovenjs

: genieten.
Of zomaar bi j de koffie.

Vol krenten en rozijnen.

Een lekkernij!

Bereid vo/ge/is origineel Overijssels recept.

Natuurlijk bij uw Echte Bakker
m\ VAN ASSELT

Echt., je proeft 't!

Zutphenseweg 18, Vorden
tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld
tel (0575) 52 31 72

Expositie in Toldijk Vorden heeft veel mooie tuinen
10 jaar Atelier Visie. Dit heugelijke
feit wordt in november gevierd met
de traditionele Open Huis-dagen.
Vier dagen lang zal onze galerie pu-
bliekelijk toegankelijk zijn voor be-
langstellenden uit de regio. De ex-
positie omvat schilderijen, plastie-
ken, keramiek en plexiglas-objecten
van de meer dan 25 gerenommeer-
de kunstenaars uit de collectie 1997
van Atelier Visie. Eveneens zal het
publiek kennis kunnen nemen van
werk van nieuw talent, dat Atelier
Visie voor het komende jaar in haar
collectie zal opnemen. Atelier Visie
ligt aan de hoofdweg tussen Zut-
phen en Hummelo.

Een bijzondere plaats zal worden inge-
ruimd voor de kunstenaar Geurt van
Dijk. Daar kan men op een verrassende
manier, weg van de druk van alledag,
op zijn gemak, het indringende, vaak
provocerende en daardoor inspireren-
de werk van van Dijk op zich laten in-
werken. Geurt van Dijk maakt al vanaf
de oprichting van Atelier Visie deel uit
van de collectie. In de afgelopen 10 jaar
hebben wij veel kunst aan onze ogen
voorbij zien trekken, maar het werk

van van Dijk blijft voor ons het meest
veelzijdig en veelzeggend. Om onze
waardering tot uitdrukking te brengen
stellen wij hem op deze lustrumeditie
van het Open Huis centraal.

Atelier Visie bemiddelt in kunst. Zij is
intermediair tussen kunstenaars ener-
zijds en particulieren en bedrijfsleven
anderzijds. Ons doel is kunst als rust-
en referentiepunt te integreren in het
dagelijkse leven, zowel in de woon- als
werkomgeving. Om de toegankelijk-
heid te bevorderen verhuurt Atelier
Visie het werk van haar kunstenaars.
Indien een kunstwerk zodanig bevalt
dat tot aankoop wordt besloten, wordt
de koopprijs verminderd met het reeds
betaalde huurbedrag. Op deze wijze
kunnen teleurstellingen worden voor-
komen. Bij het huren van meerdere
werken gelden steeds gunstiger tarie-
ven.

Drijvende kracht achter Aterlier Visie
is Marian Wernand. Met de door haar
om zich heen verzamelde kunstenaars
geniet zij landelijke bekendheid, zowel
door de hoge kwaliteit, alsmede door
haar inzet.

Tijdens een bijeenkomst van de
Werkgroep Tuinkeuring Vorden,
zijn de winnaars van de mooiste tui-
nen van Vorden bekend gemaakt.
Voor deze "verkiezing" hadden zich
101 personen opgeven. In totaal
werden de tuinen drie keer gekeurd
te weten in het voorjaar, zomer en
in het najaar.

In totaal waren er drie categorien te
weten grote- midden-en kleine tuinen.

De uiteindelijke winnaars waren:
Grote Tuinen: l fam. Van Ark, Lulofs-
weg l; 2 fam. Bargeman, Boonk 2 en de
fam. Zweverink, Hengeloseweg 3; 3
fam. Brinkerhof, Nijlandweg 4; 4 me-
vrouw Hulshof, Spiekerweg 3a; 5 fam.
Harmsen, Schimmeldijk 4.
Midden Tuinen: l fam. Van Zandvoort,
Het Hoge 59; 2 W. Golstein, Bongerd
7;3 fam. Dimmendaal, Beeklaan 5,
Wichmond en de fam. Te velthuis.
Stationsweg 6; 4 fam. Van Ark, Insulin-
delaan 62; 5 fam. Wonnink, Hoeken-
daalseweg 2.
Kleine Tuinen: l fam. De Hart, Hoe
tinkhof 60; 2 fam. Kip, Brinkerhof 91; 3

fam. Hazekamp, Jebbink 69; 4 me
vrouw Spiegelenberg, Margrietlaan 21
en mevrouw Leunk, Margrietlaan 23; 5
fam. Zandvoort, Mispelkamp 18.
Tijdens deze bijeenkomst kreeg me
vrouw Pelgrum uit handen van voor-
zitter B. Bekman een attentie aangebo-
den. Mevrouw Pelgrum, mede-opricht-
ster nam afscheid van de werkgroep
maar werd wel gelijk "gestrikt" voor
een baantje als keurmeester. Zij gaat
volgend jaar samen met mevrouw
Brinkerhof, die haar plaats in de werk-
groep gaat innemen, de tuinen keuren.

Wil men in 1998 aan deze tuinkeurin-
gen meedoen dan bestaat de mogelijk-
heid zich nu al op te geven. Men kan
zich aanmelden bij mevr. K. Huetink
telf. 0575- 553438 of bij mevrouw
Lenselink telf. 0575- 552670. Volgend
jaar organiseert de Werkgroep
Tuinkeuring Vorden een snoeicursus.
M.Niessink van de gemeente Vorden
hield deze avond een lezing over het
Landschapsbeleidsplan. Tevens werd
afscheid genomen van de tuinkeurders
mevrouw Weller en de heren Dirkx en
Bosman.



Prijsuitreiking Indoor Sport Vorden

Tijdens de Open Dag bij Indoor Sport Vorden konden alle bezoekers meedoen aan een prijsvraag. Deze Open Dag werd gehouden op zondag
26 oktober. Bij binnenkomst onvingen alle bezoekers destijds een plattegrond met daarop een aantal nummers. Deze .nummers hadden te
maken met de verschillende opdrachten die in het kader van de prijsvraag moesten worden uitgevoerd. Er waren met deze prijsvraag di-
verse aantrekkelijke prijzen te winnen zoals een gratis behandeling in de kapsalon, een gratis schoonheidsbehandeling en een gratis sauna-
of zonnebankkuur. En wat dacht u van een halfjaar gratis sporten. Afgelopen donderdag was de prijsuitreiking van de prijsvraag en gin-
gen de prijswinnaars samen met eigenaar Jaap Hesselink van Indoor Sport op de foto.

Volleybal

Dash l - Boemerang l
De heren van Boemerang dachten op
het verkeerde veld te staan. Ze hadden
het team van "jonge honden" verwacht
maar in plaats daarvan kwam een
team met een gemiddelde leeftijd van
30+ in het veld. Onderschatting? Het
zou moeten blijken.
De twee scheidsrechters (Herman W.
uit A. en A. de Ruiter) waren in ieder
geval wel op het goede veld en voorne-
mens er een scherp gefloten wedstrijd
van te maken. Dit zou nogal eens lei-
den tot fikse discussies over het al dan
niet juist toepassen van de regels. Hier-
bij was de roemruchte Richard B. uit V.
ditmaal niet alleen bij betrokken. Hij
werd daarin ook gesteund door een
aantal andere scheidsrechters (in oplei-
ding!) die het dachten beter te weten.
Kortom leverde dit nogal wat gepraat
in plaats van volleybal op waardoor
Dash de eerste set verloor met 13-15.
Na tot de conclusie te zijn gekomen dat
ze moesten gaan spelen in plaats van
praten, ging het beter. De tweede set
werd met een goede pass, soms verras-
sende setups en een verpletterende
aanval (en de daarbij behorende drei-
ging op de andere posities) naar Dash
toe getrokken met 15-6. Dash speelde
als een team en dat wierp zijn vruch-
ten af. In de derde set werd het team
getrakteerd op een gele kaart. Das had
de twee toegestane time-outs al ge-
bruikt (want ze dachten er even te
makkelijk over) en vervolgens zou onze
drogist Wietse ten K., ook wel bekend
van de reparaties aan tandvervangende
kunststof delen (zie de advertenties el-
ders in dit blad), ingewisseld worden.
Hij zat echter nog met de lange broek
aan op de bank. Door zijn overmatig
ontwikkelde kuiten kreeg hij de broek
niet tijdig uit en zou dus een verplich-
te time-out moeten volgen. Die waren
echter al op, dus volgt een gele kaart
voor het hele team. Door alle gedonder
aan de zijlijn werd Dash even afgeleid
en werd het toch nog een zeer span-

nende set. Door een keiharde opslag
van Gerard (als altijd weer superfit) en
een daarop volgené^ technische fout
van Boemerang kol^e stand 13-13 om-
gezet worden in een 15-13 resultaat.
De setstand was nu 2-1. Om de wed-
strijd af te maken moest dus een vierde
set gespeeld worden. Door de conster-
natie rond het einde van de derde set
was de concentratie bij Boemerang
weg en kon Dash in de vierde set een
voorsprong nemen van 9-0. Dash dacht
dus al snel de set te kunnen pakken en
stond dus vrij ongeconcentreerd te spe-
len. Dat leidde tot een inhaalrace van
Boemerang. Net op tijd werd Dash weer
wakker en won de set met 15-7.

Dash Dames l
Nog steeds zonder de felbegeerde pun-
ten.
Na de prima voorbereiding van de af-
gelopen week was het eerste dames-
team van Dash klaar om PZ Dynamo 3
uit Apeldoorn te ontvangen. Dit onbe-
kende team met "oude" bekende
Gilbert Meyer (vorig seizoen nog trai-
ner/coach van de dames) staat momen-
teel op de vierde plek in de derde divi-
sie G.
Met nog steeds enkele blessures en de
afwezigheid van Louis Bosman (hoofd-
trainer/coach) startten de thuisspelen-
de dames in een sterke formatie. Hoe-
wel van druk nauwelijks sprake was,
kwamen de dames er in de eerste set
niet uit. Pas bij een 0-14 achterstand
werden de eerste punten gescoord. Het
verlies van deze set werd een feit bij
een stand van 3-15. Wissels en time
outs van de vervangende coach Rolf
Lieverdink zorgden niet voor een om-
mekeer gedurende de set.
De tweede set zag er veelbelovend uit.
Heel snel liepen de Dash-dames uit
naar een voorsprong van 8-2. Bij deze
stand stokte de puntenregen en kon
Dynamo aan een inhaalrace beginnen.
Verstijft en teleurgesteld moesten de
dames toezien dat de tegenstander

weer een voorsprong nam in deze set.
De pass en de aanval kwam^i niet uit
de verf. Een 9-15 nederlaag^^gde voor
een 0-2 set-achterstand.
Was het een minder spelend Dynamo
in de tweede set, in de derde set was
het een gelijk opgaande wedstrijd. Met
enthousiasme en overtuiging werd
Dynamo voor het eerst in de wedstrijd
overbluft. Bij een stand van 7-6, scoor-
de de nummer 11 van de tegenstander
(ooit ere- en eerste divisie speelster) een
aantal punten op rij met blok en haar
aanval. Dash zette alles op alles om
nog iets van deze set te maken, maar
dit bleek te weinig. Het uitspelen van
rally's blijft nog steeds een lastige op-
gave, mede omdat er geen speelster is
die het écht af kan maken. Ook deze
set werd gewonnen door Dynamo met
11-15.
Complimenten gaan uit naar Ilona
Hoetink, die een bijna foutloze wed-
strijd speelde. In de zeventig minuten
volleybal is zeer veel strijd geleverd en
is de wedstrijd zeker niet uit handen
gegeven. Volgende week wordt een uit-
wedstrijd gespeeld tegen Kidang in
Bemmel.

Badminton
Flash
Maandag 3 november speelde Flash 2
recreanten tegen 't Pluumke uit Win-
terswijk.
Flash 2 recreanten bestaat uit: Annie
Eggink, Apsie van Dijk, Beppie Menk-
veld, Frans van Gils en Erick Jansen.
Voor Flash 2 was dit een zware avond,
't Pluumke speelde namelijk zeer sterk.
De heren-enkel als zowel de dames-en-
kel werden verloren. Ook de dames-
dubbel en het heren-dubbel werden
beide na drie sets te hebben gespeeld
niet in winst omgezet.
Gelukkig werd bij de mix de eer gered
door Annie Eggink en Erick Jansen, zij
wisten hun wedstrijd te winnen. De
uiteindelijke uitslag werd 7-1 voor 't
Pluumke.

Bazar Welfare levert
ruim 2200 gulden op
De bazar die de Welfare woensdagmid-
dag in het verzorgingshuis "De
Wehme" hield is een financieel succes
geworden. De opbrengst bedroeg f
2243,85. Bewoners van "De Wehme" en
vjwilligsters uit het dorp zijn de afge-
lopen maanden druk bezig geweest
met handwerken. De opbrengst van de
Bazar wordt aangewend voor de aan-
schaf van nieuw materiaal. Het reste-
rende bedrag komt ten goede aan de
Welfare van het Rode Kruis.

Eerste prijs voor orkest
van Sursum Corda op
concours in Enschede
Het orkest van de Christelijke muziek-
vereniging Sursum Corda uit Vorden
heeft afgelopen zaterdag op het KNF-
concertconcours in het Muziekcen-
trum in Enschede in de sectie Har-
monie afdeling Uitmuntendheid een
eerste prijs behaald.
£ij brachten onder leiding van dirigent
Serald Roerdinkholder twee werken
ten gehore: Festive Variations on "Lasst
uns Erfreuen" van T. Root en Celestial
Celebration van J. Curnow. De behaal-
ie prijs is een goede beloning voor
maanden intensieve voorbereiding en
?en stimulans voor de leden.
Het orkest gaat zich nu voorbereiden
Dp het Adventsconcert dat in samen-
werking met het Achterhoeks Vokaal
<wartet op een dinsdagavond in de-
zember in de Christus Koningkerk zal
worden gegeven.

Volleybal

Nederlaag Dash 2
De volleybaldames van het tweede
'team van Dash verloren afgelopen za-
terdag hun eerste wedstrijd in de derde
divisie. Bij de uitwedstrijd tegen Flash
in Nieuw Leusen lukte het Dash 2 niet
voldoende weerstand te bieden tegen
het goed spelende Flash, om de wed-
strijd in een overwinning om te zetten.
Flash hield de Vordense dames zowel
met de opslag als aanval dusdanig on-
der druk, dat zij niet in hun spel kwa-
men en de eerste twee sets uit handen
moesten geven (10-15, 11-15).
Dash wist zich wat terug in de wed-
strijd te knokken en won de derde set
op het nippertje (16-14).
Tijdens de vierde set bleek weer dat de
dames als collectief hun dag niet had-
den en werd met 8-15 verloren.
Aanstaande zaterdag spelen de Dash
dames een thuiswedstrijd tegen Ha-
rambee uit Enschede.

Uitslagen
s.v. Terwolde 2 - Dash 2 heren 0-3; Rui-
nemans/Flash - Dash 2 dames; A.B.S. l -
WSV/Dash jongens B 0-3; Dash 3 - Vios l
dames 1-3; Dash 5 - S.V. Harfsen 3 da-
mes 0-3; Dash l - Boemerang l heren 3-
1; Dash 4 - v.v. Lettele 2 heren 2-1; Dash
4 - s.v. Voorwaarts 3 dames 3-0; Dash 6 -
s.v. Voorwaarts 4 dames 0-3; Dash 2 -
Keizersprong 2 heren 2-2; Dash l - Piet
Zoomers/D3 dames 0-3 (3-15, 9-15, 11-
15).

Programma
Side Out - Dash 6 dames; s.v. Voor-
waarts - Dash l meisjes C; s.v. Voor-
waarts - Dash l heren; Dash l - Keizer-
sprong 3 heren recr.; Heeten Sportief-
Dash 2 heren recr.; W.S.V. 3 - Dash 4 he-
ren; W.S.V. 3 - Dash 5 dames; W.S.V./
Dash - Devolco l jongens B; D.S.C. -
Dash 4 dames; Heeten l - Dash 3 da-
mes; s.v. Voorwaarts - Dash 2 heren;
Kidang - Dash l dames; Dash l - Side
Out l meisjes A; Dash 7 - Heeten 4 da-
mes; Dash l - s.v. Harfsen l meisjes B;
Dash 3 - Overa 2 heren; Dash 2 - Haram-
bee dames.

Socii Volleybal
Dames: Socii - Dash 5 2-1.
Heren: Socii - Dash 4 2-1.



pij een feestelijke opening hoort een
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The Original Scalloway
Scotch Whisky

3 halen,
2 betalen!

6 halen,
4 betalen!

12 halen,
& betalen!

24 halen,
16 betalen!

halen,
32 betalen

96 halen,
64 betalen!

150 halen,
100 betalen!
enz. enz.

Het prachtige Chateau At Lanéüre is qj^-fqen
tussen de wijngaarden van net dorpje Mailhac.
Daar creëert LUC Rouviere een fantn&tteche M'mervois
uit een selectie van de druiyenjassen Carlqnan,
Grenache, 5yrah en Mourvedre. Na enige maanden
rijping op houten fusten mag het resultaat verbluf-
fend genoemd worden!

Chateau de IpndüteiS iem,.yolle krachtige, krul-
jdige wijn waar u vergenoegen aan zult beleyen l

GULLE GULLE BOTTELIER VAN LOON

D/^TTri irn WIJNHUIS VORDEN
Q \^J J | |y Burg. Galleestraat 12, 7251 EB Vorden

Tel. (0575) 55 13 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl
Aanbiedingen geldig t/m 19 november 1997

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen

TOTALE LEEGV

J BIJ HOGEVONDER IN RUURLO

Voor de haag

BUXUS 10 voor f 17,50

Beuken f 2,50

Groene conifeer
MO,-

Grote laurier
ff 12,50

Taxus volle plant
ff15,-

ORDEN

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

Wij gaan verbouwen. Dus moeten wij ruimte \\\v
maken. De hele winkel en magazijnen wor-

den leegverkocht. Daar kunt u van profiteren

MET
KORTINGEN

TOT WEL30°/
1 ̂ B^^ START DINSDAG 18 MOVE!

O
NOVEMBER

HOGEVONDER

schoenen - tassen - pedicure - reparatie

dorpsstraat 21 ruurlo - tel. 45 13 07

{Gegarandeerd
i de grootste collectie

WAX
kleding in nederland
88 modellen, vele kleuren

The Country Store
Hoofdstraat 39, GORSSEL

^ Telefoon 0575 491349 ,

Kerkstraat 3

Vorden RESTAURANT DE ROTONDE
(0575)

551519

Een gezellig familie-dinertje plannen?
Daarvoor moet u bij de Rotonde zijn. Want bij ons mag ieder gezelschap

kiezen uit de hele kaart. Lekker eten voor een schappelijke - vaste! - prijs.
Dus lopen de kosten niet uit de hand. En in onze gezellige alkoof kunt u

ongestoord zo'n familie-dinertje houden. Informeert u maar eens!

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

WILT U MEE NAAR DE

SURPRISE-
SHOW

van
Henny Huisman?

in Aalsmeer
op 4, 6 en 18 december

Nog enkele kaarten beschikbaar.
Bel voor meer inlichtingen:

HAVI Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

BOUWMATERIALEN

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

John Langenberg Car Trading
in- en verkoop occassions

Op zoek naar een betaalbare en betrouwbare
occasion?

• Citroen Xantia 1.8i SX, bj. 94, LPG, zilver met
stuurbekr., cv. alarm met afstbed. 13.950,-

• Nissan Sunny 1.4 LX, bj. 90, 3-d.HB,
sunroof, donkergroen met 6.950,-

• Peugeot 306 1.4i bj. 95, 3-d. groen met,
stuurbekr. lichtmet velgen 20.750.-

• Renault 19 GTR, bj. 91,4-d. sed. blauw,
sunroof 6.950,-

• Renault 19 1.8iaut.,bj. 93, 5-d.HB
rood met, sportbak, cv. 17.750,-

• Suzuki SJ 410 Jeep, bj. 87, zwart, vol cabrio 6.950,-

• Suzuki Swift1.3iGL,bj. 91,4-d. sedan wit 7.750,-

Steeds wisselende voorraad. Alle auto's APK gekeurd.
Geopend ma. t/m za, ook op zo. na tel. afspraak. Inr. mogelijk.

U vindt ons op het nieuwe industrieterrein 't Werkveld

AMBACHTSWEG 12 IN VORDEN
TELEFOON (0575) 55 37 71

HELP ONS
ELPE

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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



Regels en grenzen
De ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert op maandag 8 december 1997
een thema-avond over regels en grenzen voor ouders van peuters in de leef-
tijd van ca. 1,5 tot 4 jaar. Deze avond heeft plaats in het Wijkgebouw aan de
Beethovenstraat l in Borculo.

Kinderen kunnen hun ouders en verzorgers vaak voor problemen stellen. Je komt
als ouder steeds voor vragen te staan zoals: moet ik altijd alles maar goed vinden;
mag je een kind van twee jaar al wel straffen? Ook belonen roept soms vragen op.
Ouders vinden het moeilijk en zijn soms bang om hun kind te verwennen als ze
een complimentje of cadeautje geven. In veel bladen kunt u al een heleboel lezen
over allerlei methodes van aanpak. Misschien wilt u meer weten of heeft u
behoefte aan een wat persoonlijk advies. Elk kind is tenslotte anders.

Kom dan naar de thema-avond over regels en grenzen. Tijdens deze avond komen
zo veel mogelijk aspecten aan bod. Daarnaast is er alle gelegenheid voor het stel-
len van vragen en kunnen ouders ervaringen uitwisselen. Juist ouders kunnen
elkaar zeer nuttige tips geven. Tot slot krijgt u nog een informatiemap mee naar
huis met nuttige adressen en boekentips.

Aanmelding of nadere informatie kan via ons telefoonnummer 0900-8806 (22 et./
min. 24 uur per dag bereikbaar). U kunt inschrijven tot uiterlijk 24 november.

Algemene ontwikkeling van een peuter
Op donderdag 11 december 1997 organiseert ZorgGroep Oost-Gelderland
een thema-avond over de algemene ontwikkeling en opvoeding van een
peuter voor ouders/verzorgers van peuters in de leeftijd tussen ca. 1,5 en 4
jaar. De avond wordt gehouden in het Wijkgebouw aan het Stationsplein 2
te Zelhem.

Het volgen van de ontwikkeling van peuters is boeiend. Ze leren steeds beter pra-
ten, ze kunnen zich beter bewegen, ze leren omgaan met leeftijdsgenootjes.
Peuters ontdekken de dingen om zich heen en hun eigen persoontje. Hun leef-
wereld wordt steeds iets groter. Ook al is je kind nog zo klein, je kunt als ouder
steeds voor nieuwe vragen komen te staan, zoals: moet ik alles maar goed vinden;
hoe krijg ik hem/haar aan het eten; zou een ander dit ook zo doen? De opvoeding
gedurende de eerste levensjaren is voor een kind van doorslaggevende betekenis
voor het hele verdere leven. "Doe ik het wel goed?" vragen ouders zich wel eens
af.

Tijdens deze bijeenkomst wordt samen met andere ouders/verzorgers onder lei-
ding van een opvoedingsdeskundige gepraat over alles wat met de ontwikkeling
van uw peuter te maken heeft.

Inschrijven kan via het telefoonnummer 0900-8806 (22 ct./min. 24 uur per dag
bereikbaar).

Heeft u interesse, reageer dan zo snel mogelijk. U kunt inschrijven tot uiterlijk 27
november. ^b

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslagen
Groep A: 1. v Burk/Bergman 65.6%; 2 en
3. Busscher/Graaskamp en Lagerdijk/v
Schieven 55.7%.
Groep B: 1. Anholt/Gr. Landeweer
61.1%; 2. echtp. Speulman 57.6%; 3. Gr.
Bramel/Tigchelaar 53.4%.

Judo

Judoka's succesvol
Tijdens een internationaal judotoer-
nooi voor de jeugd onder de 15 jaar
hebben de judoka's van sportinstituut
Rob's Sports Vorden goede resultaten
geboekt.
Rob Pardij s (26 kg) en Lourens van
Eldik (43 kg) wonnen op weg naar de fi-
nale al hun wedstrijden. Beide judoka's
werden kampioen door ook hun finale
overtuigend met vol punt te winnen.
Rob van Turnhout (39 kg) en Vincent
Noteboom (43 kg) wonnen ook in de
voorronden hun partijen. Alleen verlo-
ren zowel van Turnhout als Noteboom
hun finale.
Ron Huitink (67 kg) werd derde en ging
met brons naar huis.
Goede prestatie van de judoka's van
trainer/coach Robert Piek. A.s. weekend
doet het sportinstituut mee aan een
teamtoernooi.t/m 9 jaar in Markelo.

Waterpolo
Dames 2 Lavo - Dames 2 Triton
Monsterzege voor de dames van Lavo.
Afgelopen zaterdag traden de dames
van Lavo aan tegen Triton. Deze dames
begonnen maar met 5 speelsters in het
veld in plaats van 7.
Al in de eerste twee minuten werd dui-
delijk dat ze beter met 5 tegen 5 van
start hadden kunnen gaan, want de
eerste 4 doelpunten waren al gescoord,
2 door Dinanca Hietbrink, l door Deb-
bie Hebbink en l door Karin Rouwen-

van bestuursleden, heeft Edens beslo-
ten de voorzittershamer nog een jaar
te willen hanteren. De heren H.G.

"Harmsen en H.M. Visschers werden
herkozen. Penningmeester J.L.H.M.
Romeijnders was niet herkiesbaar. Zijn
taak wordt voortaan overgenomen
door G. Nijenhuis. De vereniging telt
momenteel circa 500 leden.

horst. De Triton dames kregen geen
voet aan de grond, in de overige 3 mi-
nuten werden njjfeog 4 doelpunten ge
scoord. Nog 2 do^r Dinanka Hietbrink,
l door Debbie Hebbink en l door Anne-
lies Rinders. In het 2e part waren de da-
mes van Lavo ook met z'n 5en gaan spe-
len. En wederom bleef het doelpunten
regenen. In totaal werden er weer 6
doelpunten gescoord. Simone Heuve-
link en Riquette Meuleman ieder l en
Sandra Jurriens 2 x. Grietje Welle-
weerd scoorde ook 2 x. In het 3e part
ging keepster Sabine Wilgenhof ook
mee doen in het spel. En het eerste
punt werd door haar gescoord. Debbie
Hebbink scoorde ook 2 doelpunten en
Dinanka ook nog 1. Inmiddels was de
stand al 17-0.
In het laatste part kwamen de dames
van Tritan l x in de buurt van Lavo's
doel maar Sandra Jurriens hield de bal
met gemak. Er werd nog 5 maal ges-
coord. Karin Rouwenhorst nog 2 x en
Grietje Welleweerd nog 2 x, Dinanca
Hietbrink en Debbie Hebbink ieder
nog l x. Eindstand 23-0.

IJsvereniging Vorden
klaar voor de winter
Wat de Vordense ijsvereniging betreft
mag Koning Winter op bezoek komen.
In het verleden was het zo dat de baan
zo ongeveer l december onder water
werd gezet. Kwam er een winter zon-
der vorst dan stond het bewuste wei-
land al die tijd onder water. Thans is de
situatie gewijzigd en is de vereniging
in staat om bij "doorzettende" vorst de
baan binnen 22 uur onder water te zet-
ten, zodat er in feite onmiddelijk een
ijsbaan voorhanden is.
Tijdens de ledenvergadering heeft de
vereniging voorzitter N.J. Edens nog
voor een jaartje weten te "strikken".
Edens was namelijk als bestuurslid af-
tredend en niet meer herkiesbaar.
Aangezien de ijsvereniging "Vorden" de
grootste moeite heeft met het vinden

EN DA
NOVEMBER
ledere dag:

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

12 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
12 BZR: bridgen in 't Stampertje
17 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
18 KBO: soos Kranenburg-Vorden,

lezing
18 N.B.v.R: doe-middag
18 HVG Wichmond: St. Operation

Eardrop
19 BZR: bridgen in 't Stampertje
19 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
19 De Wehme: welfare handwerken
19 N.B.v.R: themamiddag agrarische

commisse
20 Bejaardenkring: Dorpscentrum
20 HVG Wildenborch: dia's uit China,

mevr. van Arkel
20 P.C.O.B. Mr. J. Pruim spreekt over

Oranje en Nassau
24 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medlcr: de heer van

de Broek
25 NCVB: ZorgGroep Oost-Gelderland
26 BZR: bridgen in 't Stampertje
26 HVG dorp: Sinterklaa^Hond
26 ANBO: klootschieten ̂ &dc Lettink
26 NrB.v.P.: A. Ribbers, Omroep Gelder-

land
28 t/m
30 De Vogelvriend: cliibr^|bonstellmg

28 ANBO Voorlichting door Reg. Pa-
tiënten/Consumentenplatform in
't Stampertje. Indicatiestelling: de
toegangspoort tot de zorg

DECEMBER
ledere dag:

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

1 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-
trum

2 KBO Kranenburg Vorden soosmid-
dag

2 Kranenburgs Belang Forumavond.
Politieke partijen in Gasterij
Schoenaker

3 HVG Wichmond. Rechter Rogmans
vertelt

3 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde
Lettink

3 HVG Linde Sinterklaasavond
3 Welfare Handwerken Wehme
3 BZR Vorden in 't Stampertje
4 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Midwinterwandeling vd Kapel
8 Sinterklaasfeest Vrouwenclub Med-

ler
8 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-

trum
10 BZR Vorden in 't Stampertje
10 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
12-13 Toneel TAD Kapel Wildenborch
12-14 PKV Expositie in de Herberg
15 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-

trum
16 NCVB Knutselmorgen i.v.m. Kerst
16 Toneel TAO Kapel Wildenborch
17 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
17 BZR Vorden in 't Stampertje
17 Welfare Kerstcontactmiddag Weh-

me
17 HVS Wichmond Kerstviering met

ouderen
18 Bejaardenkring Dorpscentrum

Kerst

Kerstmarkt onder dak
Kerst-S-Feer zondag 23 november in
Hotel-Restaurant "Meilink" Bar-
chem. Gezien het geweldige succes
van de Kerst-S-Feer, die vorig jaar
voor het eerst werd gehouden in
Hotel-Restaurant "Meüink" in Bar-
chem, wordt dit jaar weer dit sfeer-
volle kerstevenement gehouden en
wel op zondag 23 november aan-
staande. Beide zalen in "Meilink"
zullen in schitterende kerstsfeer ge-
huld zijn. Prachtige kerstbomen,
kersttakken en natuurlijk de bijbe-
horende feestverlichting zullen de
zalen sieren. De bezoekers zullen er
tal van stands aantreffen, want de
deelname is groter dan vorig jaar.
Enkele deelnemers nemen voor de
tweede keer deel, maar er zijn ook
vele nieuwkomers.

Aan diverse tafels laat men allerlei
kerstboomversicringen zien, prachtige
kerstballen, ook om zelf te maken, en
versieringen gemaakt van kartonnage,
sfeervolle kerstboomverlichfing, een
grote variatie aan (zelfgemaakte) kerst-
kaarten, prachtige kerststalletjes
(waaronder één zelfs kleiner dan een
vingerhoed), mooie kaarsen, werkjes
van marmertechniek, handgemaakte
beertjes en andere dieren (gemaakt
van stof, stro en hooi) en prachtige
kerststofjes om er van alles mee te ma-
ken. Aan een andere tafel zult u aller-
lei kadoartikelen aantreffen om ie-
mand met de feestdagen te kunnen
verrassen. Aan diverse tafels kan het
publiek kijken naar demonstraties.
Lekkere hapjes voor de feestdagen wor-
den gepresenteerd door boter- en kaas-
boerderij "'n Ibink", die tevens een
keur aan kerstpakketten zal tonen, een

keurslager laat u kennis maken met
kerstspecialiteiten en een warme bak-
ker zal aan zijn tafel het publiek laten
genieten van de vele lekkernijen die hij
voor de feestdagen gaat bakken. Een
bekend delicatessenbedrijf zal de be-
zoekers bijzondere hapjes laten proe-
ven.
Een ad hoc kinderkoor uit Ruurlo zal
verschillende keren optreden en kerst-
liedjes ten gehore brengen. Er wordt
schitterende feestkleding geshowd, dit
keer speciaal voor de wat mollige da-
mes met grote maten. Een kapper zal
zijn model voorzien van een feestelijke
coupe en een fotograaf zal u de moge-
lijkheden laten zien voor het maken
van prachtige kerstkaarten. Er zijn te-
vens zelfgebreide, warme wintertruien
te bezichtigen (te koop en te bestellen)
met mooie kerstdessins erop. Natuur-
lijk ontbreken de midwinterhoornbla-
zers niet en buiten staat een heuse ar-
reslee klaar om kinderen en ouders
mee te nemen voor een ritje. Een foto-
graaf staat hier klaar om een onverge-
telijk plaatje te schieten. Echtpaar Fcer
van "Meilink" zorgt voor de inwendige
mens met glühwein, warme choco-
lademelk en heerlijke apfelstrudel. In
het restaurant kunnen de bezoekers
genieten van een heerlijke kerstlunch.
Kortom, "Kerst-S-Feer" is een gezellige
kerstmarkt onder één dak, beslist een
bezoekje waard. De kerstmarkt wordt
geopend om 11.00 uur en duurt tot
17.00 uur. Het eerste uur is bedoeld
voor mensen die slecht ter been zijn en
voor rolstoelgebruikers. De entree be-
draagt een rijksdaalder, voor kinderen
tot twaalf jaar is de toegang gratis.
Kom kijken en laat u verrassen in deze
sfeervolle omgeving!



Veel belangsteling voor revue Krato

Vrijdag 7 november en zaterdag 8 november werd er bij Gasterij Schoenaker het blijspel Boern'n op vrijerstoer'n opgevoerd door toneelver-
eniging Krato. Het was voor het eerst dat Krato twee avonden achter elkaar speelde. Ondanks het feit dat er in het Dorpscentrum op beide
avonden ook een revue gespeeld werd, waren er veel belangstellenden in Kranenburg. Twee avonden is daarom zeker voor herhaling vatbaar.
Het verhaal van de revue speelde zich afin de jaren zestig. De gebroeders Wieker waren alle vier nog vrijgezel. Daar wilde de pastoor en het
schoolhoofd een eind aan maken met alle gevolgen van dien. De sfeer was erg gezellig. Zowel voor als achter de schermen.

Opening Dierenspeciaalzaak Kliïvers

Zutphenseweg 41 in Vorden heeft
een ware metamorfose ondergaan.
De afgelopen maanden is er door fa-
milie en personeel keihard gewerkt
om op tijd klaar te zijn voor de her-
opening van woensdag 5 november.
Het resultaat mag er wezen. Een
prachtige overzichtelijke winkel
met een ruim assortiment op het
gebied van dierenprodukten.

"Echt iedereen heeft meegeholpen om

er een prachtige winkel van te maken",
zegt mede-eigenaar A. van Ark. "Met
name de familie en het personeel zijn
we veel dank verschuldigd. Want zon-
der hun inzet hadden we het absoluut
niet zo snel gered".

De nieuwe winkel van Kluvers kent een
totale vloeroppervlakte van 210 vier-
kante meter. Kluvers is aangesloten bij
Dobey. Dit is een inkooporganisatie die
in Nederland ruim 80 filialen heeft. In
het verleden combineerde Kluvers de

verkoop van dierenprodukten met
sportkleding, maar sinds de herope-
ning is dat niet meer mogelijk.

"We hebben ons helemaal toegelegd op
de dierenspeciaalzaak", zegt mede-ei-
genaar A. van Ark. "Het enige dat we
nog wel doen is de verkoop van bekers
en sportprijzen. Ook op het gebied van
de hengelsport en tuinartikelen kan
men bij ons terecht. Het tuinassorti-
ment hebben we zelfs uitgebreid", zegt
Van Ark.

J. Bouwmeister (CDA)
stopt na verkiezingen
als gemeenteraadslid
J. Bouwmeister (CDA) zal na de verkie-
zingen van 4 maart niet terug keren in
de gemeenteraad van Vorden. Bouw-
meister heeft te kennen gegeven dat
hij niet langer op een verkiesbare
plaats wil staan. Na drie termijnen in
de raad geeft hij er de voorkeur aan
meer op de achtergrond mee te doen.
Op de kandidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen staat hij nu op een
15e plaats. Mevrouw T. Tolkamp uit
Kranenburg zal de vijfde plaats op de
kandidatenlijst gaan innemen. Zij
heeft eerder al een raadstermijn ver-
vuld.
De kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen werd vorige week
tijdens de ledenvergadering van het
CDA vastgesteld. Zonder enig probleem
namen de leden de voorstellen van het
bestuur voor de volgorde van de kandi-
daten over. Aangezien er ook geen an-
dere personen waren voorgedragen
hadden de stemmingen een vlot ver-
loop. Mevrouw M. Aartsen-den Harder
werd bij acclamatie gekozen tot lijst-
trekker. Zij is thans voor een tweede pe-
riode wethouder.

Wereldwinkel houdt
cadeaumarkt op
vrijdag 14 november
De Vordense afdeling van de Wereld-
winkel houdt op vrijdag 14 november
een cadeaumarkt in het Dorpscen-
trum. Het gaat hier om een markt met
speelgoed en cadeaus die met name be-
doeld zijn voor de decembermaand.
Deze cadeaumarkt is ook voor alle
schoolkinderen. Direct na schooltijd
hebben zij de mogelijkheid om bij de
markt te komen kijken en kopen. Om
alvast meer te weten te komen over
produkten van de Wereldwinkel zal er
op verschillende Vordense scholen,
clubs en verenigingen hieraan aan-
dacht worden geschonken. Zie ook ad-
vertentie.

Lezing Pius Florus over
bomenverzorging op
dinsdag 18 november
Op uitnodiging van de Vereniging
Bomenbelang zal Pius Florus op dins-
dagavond 18 november een interessan-
te lezing houden in Hotel Bakker over
Boomverzorging. Sinds de start van
zijn bedrijf in 1980 heeft Pius Florus
grote bekendheid opgebouwd met zijn
nieuwe manier van snoeien. Florus
heeft de strijd aangebonden met
boomchirurgie en het gebruik van
wondafdekmiddelen. Met succes en
ten voordele van bomen. Ook bouwde
hij een reputatie op met veiligheidson-
derzoek van bomen. En hij heeft nieu-
we technieken ontwikkeld voor het
planten en verplanten. Er zal voldoen-
de gelegenheid zijn voor het stellen
van vragen. De lezing is gratis toegan-
kelijk. Zie ook advertentie.

Carnavalsvereniging De
Deurdreajers houdt
15 november prinsenbal
Carnavalsvereniging De Deurdreajers
houdt op zaterdag 15 november haar
jaarlijkse prinsenbal. Tijdens deze
avond in De Herberg zal bekend wor-
den gemaakt wie de opvolger wordt
van Prins Mare I. De muzikale omlijs-
ting van het prinsenbal is in handen
van de band "Let's dance" en dj Edwin
Gotink.



Tennnisvereniging VTP genomineerd voor Blessure Preventie Prijs:

Jury brengt bezoek aan Vorden
De Vordense tennisvereniging VTP
is in september begonnen met een
Blessure Preventie Project. Dit pro-
ject maakt onderdeel uit van een
landelijke campagne van het
Zilveren Kruis, de KNLTB en de
KNSF die -het aantal blessures bij
tennissers wil verkleinen. Op dit
moment zijn er talloze tennisver-
enigingen bezig met het opzetten
van een eigen blessurebeleid. Het is
dan ook bijzonder dat de Vordense
club aan de Overweg genomineerd
is voor de landelijke Blessure
Preventie Prijs. In totaal zijn er zes
tennisverenigingen in Nederland
die kans maken op de prijs die be-
schikbaar wordt gesteld door het
Zilveren Kruis. Nadat een deskundi-
ge jury een bezoek heeft gebracht
aan de zes clubs en hun activiteiten
op het gebied van blessurepreventie
onder de loep hebben genomen zal
in december bekend worden ge-
maakt welke vereniging de prijs in
de wacht heeft gesleept. Afgelopen
donderdag bracht de jury een be-
zoek aan Vorden.

Gerrie Harmsen van VTP is coördinator
van de speciaal opgerichte blessurepre-
ventiecommissie. De afgelopen maan-
den heeft deze commissie tal van acti-
viteiten georganiseerd. Zo werd er op
24 september een zogenoemde bles-
surepreventieavond gehouden in de
kantine van Vordens Tennis Park.
Fysiotherapeute Christien Kappert,
tennisleraar Erik Gaertner en de heer
Harbach van de gelijknamige sport-
zaak uit Zutphen kwamen hier alle-
maal iets vertellen over het voorkomen
van blessures.
Verder heeft de blessurepreventiecom-
missie aangeklopt bij Indoor Sport
Vorden. Sinds oktober krijgt een groep
van 15 tennissers hier een keer in de
week een fitnessless van Maarten
Graaskamp. Volgens eigenaar Jaap
Hesselink van Indoor Sport Vorden is
zo'n fitnessles voor tennissers een uit-
stekende aanvulling op de trainingen
en wedstrijden. "Wij bieden de tennis-

sers hier een totaalprogramma voor
hun hele lichaam. Bij tennis gebruiken
ze slechts een beperkt aantal spieren.
Door middel van de fitnesslessen pro-
beren wij naasJBkrachtverbetering te
komen tot sterlcBi en beter ontwikkel-
de spieren waardoor de tennissers min-
der snel een ontsteking of een blessure
oplopen", aldus Jaap Hesselink.
Volgens fitnessleraar Maarten Graas-
kamp zitten er ^wllend veel ouderen
in zijn groep. "Van de ene kant is dat
ook wel logisch. De tennissers die aan
deze fitnesslessen meedoen, hebben in

het verleden allemaal te maken gehad
met blessures. Toch vind ik het jam-
mer dat de jongere tennisers zich er
nog niet van bewust zijn dat fitness
een hele goede aanvullij^Wcan zijn op
hun trainingen en wedsn^den. Vooral
op het gebied van bewegen en coördi-
natie valt er bij heel veel tennissers
nog flink wat te verbeteren. Met name
als een tennisser moe tffcnt te wor-
den, dan zie je dat hij virale zwalkend
over de baan gaat lopen. De kans op
blessures is dan erg groot. Door middel
van onze fitnesslessen willen wij daar

wat aan proberen te doen", zegt
Maarten Graaskamp.

Naast de fitnesslessen en de blessure-
preventieavond is de Vordense tennis-
verenging in september ook gestart
met een reanimatiecursus. "Verder zul-
len we bij grote toernooien zorgen voor
een EHBO-schema, zodat er op elk mo-
ment van de dag steeds hulp aanwezig
is. Ook gaan we nog diverse andere ac-
tiviteiten ontwikkelen om blessurepre-
ventie bij onze leden te stimuleren",
zegt Gerrie Harmsen.

Voetbal

Vorden l - Beatrix l
Vorden moest vandaag aantreden te-
gen hekkesluiter Beatrix. Aangezien
Beatrix de laatste 3 wedstrijden steeds
met een voorsprong de rust in ging was
Vorden gewaarschuwd. Vanwege een
blessure waren Peter Hoevers en door
een schorsing Dennis Wentink niet
van de partij. Vorden ging voortvarend
van start.
In de lle minuut opende Mark Sueters
met een afstandschot de score: 1-0.
Vorden combineerde snel en goed.
Hierdoor kreeg Vorden diverse kansen.
In de 21e minuut kegelde Ronnie de
Bues vanuit een corner genomen door
Dick Smit, onhoudbaar raak: 2-0. Een
paar minuten later trapte doelman
Woensdrecht van Beatrix slecht uit. De
bal kwam voor de voeten van Hugo van
Ditshuizen. Met een listige boogbal ver-
schalkte hij de doelman: 3-0. Vorden
dacht op rozen te zitten en schakelde
een paar tandjes terug. In de 32e mi-
nuut profiteerde John Radstaat hier-
van en bracht de stand op 3-1. Beatrix
had weer hoop. Na de theepauze bleef
Vorden aanvallen. Men kreeg kansen te
over. In de 68e minuut werd een voor-
zet van Erwin Hengeveld goed afge-
rond door Rob Enzerink: 4-1. Tien mi-
nuten later wilde Ap Mulder van
Beatrix de bal van de lijn afhalen. Zijn
inzet werd beloorjxl met een eigen doel-
punt: 5-1. John Radstaat van Beatrix
profiteerde van een verdedigingsfout
in de Vordense achterhoede en wist te
scoren: 5-2. In de slotfase bepaalde
Mark Sueters de eindstand op 6-2. Een
verdiende overwinning op een machte-
loos Beatrix.
Zondag speelt Vorden uit tegen Epsé.

Uitslagen:
Vorden Al - Sprinkhanen Al 4-0; Erix
Al - Vorden A2 5-0; Warnsveld B2 - Vor-
den BI 4-3; Vorden Cl - de Hoven Cl
2-4; Be Qiiick Dl - Vorden Dl 2-0; Vor-
den El - Warnsveld E3 9-1; Brummen
E4 - Vorden E2 0-3; Brummen E5 - Vor-
den E4 1-1; Vorden Fl - Oeken Fl 7-2;
Brummen F2 - Vorden F2 5-1; Vorden F3
- Warnsveld F4 1-10; Vordep F4 - Brum-
men F3 0-8.
Vorden l - Beatrix l 6-2; Vorden 2 - Doe-
tinchem 2 0-0; Vorden 3 - Eibergen 4 4-
1; Roda 5 - Vorden 4 1-4; Vorden 5 -
Worth Reden 3 4-1; Baakse B. 5 - Vorden
65-2.

Programma:
Vorden Al - SDZZ Al; WHCZ B3 - Vor-
den BI; Overwetering Cl - Vorden Cl;
Vorden Dl - Eefde Dl; WHCZ E3 - Vor-
den El; Vorden E2 - Be Quick E2; Vor-
den E3 - WHCZ E7; Vorden E4 - Warns-
veld E6; Warnsveld F2 - Vorden Fl; Vor-
den F2 - WHCZ F4; WHCZ F5 - Vorden
F3;SHEF2-Vorden F4.
Epse l - Vorden 1; Reunie 2 - Vorden 2;
KSH 2 - Vorden 3; Vorden 4 - Zutphania
3; Vorden 5 - SHE 3; Vorden 6 - SCS 3.

Ratti wint van SHE
Afgelopen zondag moest Ratti in Hall
aantreden tegen de plaatselijke SHE.
Ratti was gebrand op deze wedstrijd.
Niet alleen -omdat vorige week dik
werd verloren van Socci. De trainer van
SHE heeft namelijk aan het begin van
de competitie verklaard dat clubs als
Ratti alleen goed waren voor het doel-
saldo.
Ratti begon sterk aan de wedstrijd.
Men speelde zeer fel op de tegenstan-
der. Echte kansen leverde dit niet op

maar SHE kon daardoor ook niet echt
gevaarlijk worden. Toch was het SHE
die de score opende. Niet goed opletten
van de Ratti-defensie was de reden, 1-0.
Toch liet Ratti zich hierdoor niet het
veld uitslaan. Men pakte de draad van
voor de 1-0 weer op. Jeroen Fleming
was het uiteindelijk die dat ook in de
stand kenbaar maakte 1-1. Ratti bleef
goed spelen. Eigenlijk kon SHE niet
echt goed in de wedstrijd komen. Ratti
speelde daarentegen goed. Een vlot lo-
pende aanval werd fraai afgemaakt
door Erwin Weenk 1-2. Dit was tevens
de ruststand.

Na de rust drukte SHE Ratti meer te-
rug. Na balverlies van de achterhoede
van Ratti maakte SHE gelijk 2-2. SHE
scoorde daarna nog een keer maar dit
doelpunt werd met de hand gemaakt
en dus terecht afgekeurd. Dinand Hart-
man was dicht bij de 2-3 maar zijn vrije
trap belandde op de lat. Wederom was
het Jeron Fleming die Ratti naar een 2-
3 voorsprong leidde. Hierop begon SHE
nog meer te forceren, maar Sander
Roelvink (en een beetje geluk) hielden
het Ratti-doel schoon. Jan Hagens
maakte uiteindelijk aan alle onzeker-
heid een einde en scoorde de eind-
stand 2-4.

Een mooie overwinning voor de jonge
Ratti-ploeg. Aanstaande zondag moet
Ratti thuis tegen Baakse Boys. Het is te
hopen dat men de goede lijn nu door
kan zetten.

Uitslagen jeugd:
Ratti Cl - Longa '30 C4 10-0; Ratti Dl -
KI. Dochteren Dl 2-2; Ratti El - Riet-
molen El 0-4; Ratti Fl - D.E.O. Fl 1-2;
G.S.V. '63 F2 - Ratti F2 10-2.

Programma
Zaterdag 15 november
Schalkhaar A3 - Ratti Al; Markelo C2 -
Ratti Cl; S.S.S.E. Dl - Ratti Dl; Sp. Lo-
chem E2 - Ratti El; Markelo F2 - Ratti
Fl; Ratti F2 - Markelo F4; Ratti 5 (zat.) -
Dierense Boys 8.

Zondag 16 november
Ratti l - Baakse Boys l; Ratti 2 - Baakse
Boys 4; Brummen 5 - Ratti 3; Oeken 5 -
Ratti 4; Ratti l (dames) - KI. Dochteren
2.

Socii
Uitslagen
SHE E - Socii E 0-16, Socii F - SHE F 2-2;
Socii C - Groessen C 0-2; DZC A - Socii A
3-5; Deo l - Socii l 1-3; SVBV 2 - Socii 2
0-3; Socii 3 - Loenermark 3 4-0; Ratti 2 -
Socii 41-6; Socii 5 - De Hoven 6 0-6;
Socii 6 - KSV 4 1-10.

Programma
Be Qiick F - Socii F; Socii E - Almen E;
Stokkum C - Socii C; Socii A - Zelos A;
SHE l - Socii l; Socii 2 - Klein Dochteren
2; Erica 5 - Socii 3; Socii 4 - Erica 8;
Gorssel 5 - Socii 5; Varsseveld 10 - Socii
6.

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 5 november
1997
Groep A: 1. v Burk/Costermans 70.8%; 2.
mv/hr Polstra 59.5%; 3. v Gastel/Kamp -
den Elzen/Hissink 53.8%.
Groep B: 1. Gerichhausen/Gille 68.0%;
2. mv/hr de Bruin 55.6%; 3. mv/hr
Speulman 54.2%.
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Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden
Tel.(0575)551485
Telefax (0575) 55 16 89

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Voor onze afdeling landbouw zoeken wij een

administratief medewerk(st)er
De werkzaamheden behelzen:
- het coderen en via de computer

verwerken van boekhoudingen
- het verrichten van voorbereidende

balanswerkzaamheden

Opleiding: MEAO-niveau.

Doorgroeimogelijkheden aanwezig.

Sollicitaties richten aan ons adres:
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Ons mode-advies

gaat verder dan

wijzen naar

de paskamers.

Bij Duthler-mode
Zutphen vind u

mannenmode met
smaak voor vriende-

lijke prijzen. Voor
thuis en op de zaak

bieden wij u een
ruime collectie in
onze geheel ver-
nieuwde winkel.

Kom kiezen, keuren
en combineren

bij Duthler-mode
Zutphen.

e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Teietoon (0573) 45 20 00

rtrvl l\ A /k « A Tr-ni A l TM
BOUWMATERIALEN

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

René Vos: " KO fff... V

naar de grootste
1000"?

Kwaliteit en service staan voorop bij de grooir. •

outdoor & wintersportspeciaalzaak van oost-nedertend

Hééél veel

Kleding
o.a. 1000 jacks

vanaf f 89,-

Alpine
CarvefSchoenen

Snow-Boards C
A|P!'

» _ x Freende
and -BoOtS Freestylt

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

ruil, enz.

4 koopavonden
Individueel advies is
op afspra^fcnogelijk

Geopend:

Ski's & Langlauf
Telemark

Tour-langl

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20,00 u.
zaterdag van 9.30-17.00 uur

Sportboulevard
RENÉ Vos

GORSSEL, Hoofdstraat 39, tel. 0575 - 49 39 89

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

OUTDOOR CAMPING - TENNIS - IINM.INE SKATING - WINTERSPORT - VRIJE TUD i

Op onze damesafdeling

PANTALONS
uni en ruit, stretch, 139,-
JACK'S EN MANTELS

20% korting
Op onze herenafdeling

JACK'S

20% korting
ruurlo

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

WARME
WINTERTRUIEN
sportief,

140,00 nu 98,-

we doen er i
samen wat aan!
Stichting Stottertherapie Doetinchemse Methode

is al 25 jaar succesvol in het behandelen van

stotteren. Bij ons vinden de behandelingen altijd

plaats in groepsverband.

Daarom sta je er als stotteraar niet alleen voor.

Ziekenfondsen en zorgverzekeraars vergoeden de kosten.

Bel voor nadere
informatie:

0316-261 852
(werkdagen 8.30 -12.00 uur).



Voor een sfeervolle inrichting kies je natuurlijk voor
D<£ Spanne vogel meubel- en tapijtenhuis

• eiken en grenen • vloerbedekking (hard en zacht)
• vele bankstellen • gordijnen en vitrages
• relaxfauteuils • zonwering/rolluiken
• slaapkamers • laminaat en parketvloeren

KWALITEIT, SERVICE EN LAAG IN PRIJS

Kom vrijblijvend kijken en informeer bij onze verkopers. Graag tot ziens in

SPANNEVOCEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

in- en verkoop van alles wat verzameld wordt.
Tevens voor uw interieur, glas- en aardewerk,
fifties, s/xties.

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

Tegelkniptang
Van speciaal gereed-

schapstaai. Papegaaibek,
lengte 200 mm

Vloertegellijm
Kunststofgebonden flexibele
cementpoederlijm voor vloer-
en wandtegels. Alle
ondergronden

Tegelim
Rubber strip (280
9 mm). Houten handvat.

Diverse messen
Los verkrijgbaar
vanaf:

7,75

Prijzen incl. BTW

Wandtegellijm
Universele pastalijm

voor eigen merk
wandtegels. Blijvend
elastisch. Vrijwel elke ondergrond.

Per emmer (16 k)

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

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7 30-17.30 uur, caterdag 08.00-16.00 uur.

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

Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35, 7231 AB Warnsveld, tel. (0575) 52 29 19

Openingstijden:

Donderdag:
13.30 -18.00 uur

Vrijdag:
10.00 -18.00 uur

Zaterdag:
10.00- 17.00 uur

Als u spulletjes opruimt ...
bij ons krijgt u er wél geld voor 1

Vraag onze voorbeeldlijst van artikelen
die wij graag van u inkopen.
Géén postzegels, lucHjhnerken, suiker-
zakjes en siggrenbandjes

OCCASIONS
een vakoccasion:
een auto zonder kopzorgen
niet garantie en een vol jaar APK

Alfa Romeo 146 1.6
Alfa Romeo 75 1.8
Volvo 440
Ford Scorpio 2.01
Fiat Tempra 1.6
Mazda bestel diesel
Fiat Tipo DGT 2.0
Fiat Panda 1000 CLX
Fiat Panda 1000 CL
Honda Civic Coupé CRX
Nissan Sunny 1.7
Nissan Sunny 1.4 H B
Seat Marbella
Opel Kadett
Peugeot 309 diesel
Fiat 600 Polski
Opel Kadett 1.7 diesel

1995
1991
1993
1989
1992
1991
1991
1992
1989

1987
1989
1993
1989
1989
1992
1989

Rood
Zwart
Groen metallic
Zwart
Blauw/groen
Wit
Metallic grijs
Donkerblauw
Wit
Wit
Grijs
Rood
Grijs metallic
Grijs/beige
Grijs
Rood
Blauw

14 en 15 november

GRATIS WINTERINSPECTIE EN OOGMETING

Met medewerking van

Groot Kormelink
Optiek

VAKGARAGE
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ofi de yoede <vey

Wij hebben de nieuwe collectie
wenskaarten voor Kerst en
Nieuwjaar weer binnen!
Bestel uw kaarten tijdig.
Originele, prachtige kaarten
voor bedrijven en particulieren
bedrukken wij graag voor u met
uw persoonlijke wensen.
Ook ontwerpen wij graag een
zeer persoonlijke kaart voor u.
Komt u binnenkort gerust eens
bij ons kijken en overleggen.
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Toonkunst Zutphen
Op zondagmiddag 23 november zal
Toonkunst Zutphen en Omstreken
een uitvoering geven van De Petite
messe solennelle van Giocchino
Rossini.

Rossini (1792-1868) was niet de enige
componist die zich aangetrokken voel-
de tot religieuze muziek, de sterkste
momenten van De Petite messe solen-
nelle liggen daar, waar hij als compo-
nist van opera's zijn troeven kan uit-
spelen. Het werk dat in de zomer van
1864 is gecomponeerd, heeft een bel-
canto-achtige sfeer. De begeleiding is
sober (één harmonium en één piano)
maar functioneel. In dit werk krijgen
zowel de solist(en) als het koor de gele
genheid zich uitgebreid te presente
ren.
Doordat Rossini zowel bij het koor als
bij de solisten vrouwenstemmen (in
plaats van jongensstemmen) voor-
schreef kreeg hij geen pauselijke dis-
pensatie om de mis in een kerk uit te
voeren.
Toonkunst Zutphen en Omstreken
voert de oorspronkelijke versie van De
Petite messe solennelle uit. Een latere
versie telt twee piano's en een harmo-
nium. Rossini heeft later zelf nog een
bewerking voor orkest gemaakt om te

voorkomen dat anderen het stuk zou-
den bewerken. Rossini gaf overigens
zelf de voorkeur aan een begeleiding
met één solopiano en harmonium.
Het is de eerste keer dat een concert
van Toonkunst Zutphen en Omstreken
onder leiding staat van dirigent Hans
Lamers. Hans Lamers heeft als dirigent
grote ervaring opgedaan bij o.a. het
Gelders Opera en Operette Gezelschap,
Oratorium vereniging de Vrije Stem en
het Gelders Symphonie Orkest.
Toonkunst mag zich verheugen in een
groot publiek, gezien de immer uitver-
kochte zalen bij haar uitvoeringen.
Het koor repeteert iedere maandag-
avond van 20.00 uur tot 22.00 uur on-
der leiding van Hans Lamers. De muzi-
kale begeleiding is in handen van pia-
nist Henk Woudstra, die ook de solo-
piano in de Petite messe solennelle
speelt, en de stemvorming wordt ver-
zorgd door stempedagoge Arda van
Beijeren.
Toonkunst Zutphen en Omstreken
heeft tenslotte zeer grote belangstel-
ling voor nieuwe tenoren en bassen die
lid willen worden van Toonkunst
Zutphen en Omstreken. Nieuwe teno-
ren en bassen kunnen zich opgeven bij
Wim van der Meij: tel. (0575) 51 84 86
of Arti van der Veen tel. (0575) 49 12 54.
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