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Oranjevereniging
denkt na over Boedeldag op zaterdag 4 november voor restauratie Dorpskerk

ioo-jarig bestaan Opbrengst veiling bijna 40.000 gulden
rïrntf» (Tiïhf>iirllf>nicc/ln nl<=»o*»n hnri *—f *—* " ^~-*Grote gebeurtenissen plegen hun
schaduw vooruit te werpen. Zeer ze-
ker van toepassing voor de Oranjc-
vcrcniging die zich dinsdagavond tij-
dens de jaarvergadering reeds bezig
hield met het 100 jarig bestaan dat in
1995 gevierd zal worden. Voorzitter
Johan Norde riep via de vergadering
de leden op om met suggesties te ko-
men voor de viering van deze mijl-
paal.
Zo werd er 'gebrainstormd' over de
manier waarop de gehele bevolking
bij de festiviteiten betrokken kan wor-
den. Bijvoorbeeld door straten en
buurten te versieren. 'Dat zal zeer ze-
ker de saamhorigheid bevorderen',
a l d u s Norde. Vanuit de vergadering
kwamen voorstellen in de trant van
een zeskamp voor buurten en vereni-
gingen, een grote optocht en een ge-
kostumccrde voetbalwedstrijd. Het
ligt in de bedoeling van de Oranjcvc-
rcniging om de Vordcnsc verenigin-
gen op termijn uit te nodigen om van
hen te vernemen of ook zij suggesties
hebben voor het 100-jarig bestaan.
De vergadering hield zich tevens be-
zig met het programma voor het
Oranjefcest dat op 30 april 1996 ge-
vierd zal worden. In grote lijnen is d i t
gelijk aan de festiviteiten zoals die hel
afgelopen jaar plaatsvonden met 's
morgens de gebruikel ijkc volksspclcn
en kinderspelen. Voor het verdere
programma wordt nog nader overleg
gevoerd. Het bestuur van de Oranje-
vereniging vindt dat er een nieuwe
structuur moet komen. Voorzitter
Norde deelde hierover mede dat er
meer wcrkcommissies moeten wor-
den benoemd zodat er voor elk spel
een commissie komt waardoor het or-
ganisatorisch werk beter verdeeld
wordt. Mede door de sponsoring van
de plaatselijke bedrijven draait de
Oranjevereniging financieel goed.
Hei ledental bedraagt circa 750. In
1996 worden aktics gepland om het
ledental nog verder op te schroeven.

Gewelfschilderingen
Dorpskerk op
zondag te bekijken
Na de kerkdienst van zondagochtend
in de Dorpskerk is er gelegenheid om
in 'de Voorde' koffie te drinken. Daar
zul len dan foto's aanwezig.zijn van de
in de Dorpskerk ontdekte gewelf-
schilderingen uit I520. Ook kunnen
in kleine groepen de schilderingen in
de kerk bezichtigd worden. Een bete-
re gelegenheid om het allemaal eens
goed te bekijken, komt in december
wanneer de kerk op een zaterdag voor
het publiek open gesteld wordt. Hier-
over verschijnt nog nadere berichtge-
ving in Contact en het Kerkblad van
de Hervormde Gemeente.

SursumCorda
Sursum Corda houdt zaterdag 28 ok-
tober haar jaarlijkse huis-aan-huis sa-
lade aktic welke bereid zijn door 'De
Herberg'. De bedoeling van de mu-
ziekvereniging is om de clubkas te
spekken.

Mister X
Wie gaat er het komend seizoen
de scepter zwaaien bij karna-
valsvcreniging de Deurdreajers
in Vorden? De komende weken
plaatst Weekblad Contact tel-
kens drie aanwijzingen. Tijdens
het Prinsenbal op zaterdag-
avond 11 november in residen-
tie de Herberg wordt de nieuwe
prins bekend gemaakt. Hier vol-
gen de eerste drie aanwijzingen:
- De mensen zien hem graag

komen;
- Zijn naam verwijst naar ten-

minste twee beroepen;
- Zijn vervoermiddel is een

opvallende verschijning.

De veiling dit in Hoicl Bakker werd gehouden ten bate van de restauratie van de
Dorpskerk heeft bijna 40.000 gulden opgebracht. Het comité 'Samen sterk voor de Dorpskerk' toonde zich na afloop van
de veiling zeer tevreden. 'Volgende week zaterdag houden we nog een boedelveiling. Dan kan zelfs de 50.000 gulden
gehaald worden', aldus een optimistische L.G. Weevers. Samen met de heer W.J. Kornegoor had hij het afgelopen week-
end de leiding over de veiling. De Boede/veiling wordt op zaterdag 4 november gehouden op de boerderij van mevrouw
Schouten-Maalderink aan de Baakscweg l en begint om 13.00 uur. Op de foto van Hnks naar rechts veilingmeester Jan
iltfi-ink.de heer L.G. Weevers van her comité 'Samen sterk voor de Dorpskerk', veilingmeester Theo Grijzen en de heer
A.G. Tragter.

Thuis Best roept stichting
Achterpoorthe in hg leven
Woningstichting Thuis Best heeft
een dochterstichting met de naam
'de Achterpoorthe' in het leven ge-
roepen. Het betreft hier een onder-
neming waarbij de commerciële ac-
tiviteiten van de woningstichting
zijn ondergebracht. Omdat de
stichting in hoofdzaak werkzaam
zal zijn in de gemeenten Hengelo,
Vorden en Zelhem, gelegen in de
poort van de Achterhoek en tevens
als extra inkomstenbron voor
Thuis Best gaat dienen, heeft men
voor de naam 'de Achterpoorthe'
gekozen.

De laatste jaren is de volkshuisvcs-
tingswereld ingrijpend veranderd.
Een van die veranderingen is liet weg-
vallen van de subsidies. Om finan-
cieel ook op de langere termijn ge-
zond te blijven, zijn corporaties ge-
dwongen om nieuwe act iv i te i ten te
ontplooien. Daarbij wordt in eerste
instantie gedacht aan projectontwik-

van koopwoningen en duurde-
re huurwoningen, beheer van vast-
goed, woontechnischc service-verle-
ning voor koopwoningen en bemid-
deling bij aan- en verkoop van wonin-
gen. Deze a c t i v i t e i t e n kunnen zowel
in eigen beheer als in samenwerking
met derden geschieden.
Woningslichting Thuis Best streeft
met haar zogenaamde commerciële
activiteiten naar nieuwe inkomsten
ter compensatie van de weggevallen
subsidies. Ecri tweede oogmerk van
de commerciële activiteiten is kosten-
reductie. Dit laatste wordt gereali-
seerd door medewerkers van Thuis
Best tegen commerciële pnj/.en in te
/.enen ten behoeve van de dochter-
stichting.
Voor het bes lu i t ik- commerciële acti-
viteiten buiten het juridische verband
van Woningstichting Thuis Best te
plaatsen golden diverse motieven. In
de eerste plaats de risico-beperking.
Commerciële activiteiten zijn be-

doeld om extra financiële middelen te
verkrijgen voorde sociale volkshuis-
vesting. Mochten bepaalde activitei-
ten toch verlies leiden, An moet dit
zo weinig mogelijk gcvl^n hebben
voor de primaire activiteiten en doel-
groepen van Woningstichting Thuis
Best. Juist bij een dochtcrstich ting
heefl Thuis Best telkens de keuze, of'
en tot welk bedrag zij bepaalde risi-
co's wil aangaan.

Een tweede reden voor het oprichten
van 'de Achterpoorthe' is het besluit-
vormingsproces. Bepaalde activitei-
ten vragen een snelle en slagvaardige
besluitvorming, die vaak aan het ge-
meentebestuur als toezichthouder
moeten worden voorgelegd. Dit vergt
de nodige tijd die dikwijls door con-
currerende partijen niet gegund
wordt. Een en ander zou bij onderhan-
delingen een nadeel kunnen zijn.

Door hei onderbrengen in een aparte
dochterstichting kan zonder vooraf-
gaande goedkeuring van het toezicht-
houdend gemeentebestuur beslissin-
gen worden genomen.

Buurtbewoners tegen nieuwbouw brandweerkazerne op speelterrein Wiemelink

Bewoners Wiemelink richten comité op
Het plan van het college van B. en
W. om op de hoek van het Mispel-
kampdijk en het Wiemelink een
nieuwe brandweerkazerne te bou-
wen, is bij de buurtbewoners in het
verkeerde keelgat geschoten. Ge-
lijk nadat vorige weck het nieuws
bekend werd gemaakt, is er een ac-
tiegroep onder de naam 'Comité
Het Wiemelink?? Nee!!' in het le-
ven geroepen. Er zijn inmiddels 60
handtekeningen verzameld. Ook
heeft het comité een brief verstuurd
naar het college en de vier fractie-
voorzitters van de raad.

In deze brief laat het comité weten dat
de buurtbewoners mei schrik en onge-
loof kennis hebben genomen van het
collegebcsluit. 'De wijze en met
name de snelheid waarop de keuze
van hel college tot stand is gekomen,
geeft ons aan le id ing ie veronderstel-
len dat van een evenwichtige afwe-
ging van belangen geen sprake kan
zi jn ' , aldus de brief.
Aanvankelijk wilde het college de
nieuwe brandweerkazerne op de hoek

van de Strodijk en de Zutphenseweg
bouwen. Maar omdat de eigenaar van
deze grond vorige week in de com-
missie vergadering grote bezwaren
maakte tegen dit plan en het college
haast heeft met de nieuwbouw, koos
B. en W. uiteindelijk voor de U x a t i e
Mispelkampdijk-Wicmelink. Dit was
oorspronkelijk de derde optie van het
college. De tweede optie aan de
Nieuwstad v ie l in de commissiever-
gadering ook af omdal hier eveneens
bezwaar tegen was aangetekend. Hel
comité verbaasd zich erover dat de
eerste twee opties in een zo kort tijds-
bestek en op verzoek van slechts twee
personen volledig van tafel geveegd
werden. Ook begrijpt het comité de
snelle overhaaste wijziging in voor-
keur niet. 'Hoge urgentie kan niet de
reden zijn, aangezien 18 maanden ge-
leden deze huisvestingsproblemen al
door hc l col lege waren geconsta-
teerd'.

Het comité 'Wicmclink?? Nccü'
voelt zich zwaar misleid door de han-
delwijze van het college, waardoor

volgens hen naar buiten toe de indruk
is gewekt alsof er tegen de lokatie
Wiemelink vanuit de bevolking geen
bezwaren bestaan met als gevolg dat
nieuwbouw snel gerealiseerd kan
worden. 'Dit laatste zal zeker nog
moeten blijken', aldus het comité.

Het comité 'Het Wiemelink?? Nee!!'
acht de huidige gemeentewerf of het
terrein op de hoek Burgemeester van
de Galleestraal en de Ahnenseweg
veel beter geschikt. Op de laatst ge-
noemde locatie is thans het bedrijfs-
verzamelgebouw gevestigd, waarvan
momenteel reeds een groot gedeelte
vrij staat en waar mogelijk binnenkort
de firma Tcrwel ook gaat verdwijnen.
De eigenaar van deze locatie heeft in
principe te kennen heeft gegeven wel
te willen onderhandelen. In haar brief
doet het comité 'Het Wiemelink??
Nee!!' een dringend beroep op het
college om haar voorstel te herzien en
zomogelijk ui t te stellen. Het is de be-
doeling dat er een besluit valt in de ge-
meenteraadsvergadering van dinsda-
gavond 31 oktober.

Port betaald
Portpayé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 29 oktober 9.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en Jeügdkerk.
Woensdag 1 november 19.30 uur ds. Speel-
man, Dankstond in da Gereformeerde Kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 oktober 10.30 uur ds. Speelman,
Avondmaal; 19.00 uur ds. Speelman, Avond-
maal.
Woensdag 1 november 19.30'uur ds. Speel-
man, Dankdag.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 29 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cartlernus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 28 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 oktober Pas-
toor C. Loeffen, Lochem, Iel. (0573)25 1457.

Huisarts 28-29 oktober dr. Haas, Christinalaan
18, lei. 55 1678.
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 kunl dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevalten die niet tol deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen 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 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Builen de genoemde lijden kunt Ü voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. (0575)44 1351.

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.).

Tandarts 28-29 oktober .D, Slolk. Ruurlo, lel.
(0573) 45 24 00. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40

Politie telefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17,00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00lot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten Is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 OH Lochem, telefoon
(0573) 25 49 31 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

11 A. Onderhoudsktachten en technische zaken
ma. t/m- vrij. 6.GO tot 10.00 uur, alleen telefonisch
'(0575)46 1400, Oyerige zaken op afspraak,
Tel. (057,5)46 1460. .

ZorgGroBROost-Oelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-3806. (20 ct/fnin).-

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

Pedioure L Evers- Jansen, tel. (0575)
46 25 15.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29.
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9,30 uur.

Praatgroepen voor (wmoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93. 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje oktober: -mevr. Wolters, tel.
55 12 62 b.g.g, tel. 5521 51. Graag bellen voor
8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575)
55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur intte bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcenlrum HeJ Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 4$.

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmei d i ngsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur,, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag'13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur,zaterdag1Q.OO-12jOOuur.. ;

VVV-kantoor Tel, 55 32 22 Openingstijden
oktober: maandag l/m zaterdag 9.30-15.00 uur,
behalve vrijdag 9.30-17.30 uur.

,
Dierentehuis 'De Brpnsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, ttonberdag, vrijdag van
'10.30-12.30 'en 16.00-18.00 uur. zaterdag van
10.30-t2.3fluur. Tel. (8575) 52 09 34.

l nfodi Bronbescherming
Tel.(0575)556668, '

Stichting Welzijn Quderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij, van
9.00-12.00 uur. 's middags ylgs. afspraak.

Centrale metdpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tpl. (0575) 55 34 05, Builen
bereik beUen 55^2 <18 of 55 1701,

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

Klachten en info'rmatleburo Gezondheids-
zorg Qtedendnenoek voor vragen ovgr de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur eike woens-
dagochtend-van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen, -tej. (Q575) 54 41 41. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder lel.
nr.:(055] 522 41 50.

VIERAKKER - WICHMONÏ)
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 oktober 10.00 uur ds. A. Walpol-
Hagoort. Gezinsdiensi, H.A.
Woensdag 1 november 19.30 uur ds. Walpot.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag29 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 oktober Pas-
toor C. Loeffen. Lochem. tel. [0573) 25 14 57.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. [0570)633222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. (0570)634340 -
Polilie dag en nacht bereikbaar, tel. (0575)
55 12 30.

Streekziekenhuia Hel hjieuwe Spitlaal. Ooyer-
hoekseweg8,tel.(0575) 5929 11.
Afspraakbureau 'tel, 59 ?8 92. Bezoekuren
dagelijks vap 15.0CM5.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). KraamafdBling 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-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11,00-12.00 uur.

Kindercentrum 'De
Klimboom' start
groep voor ukkies
Woensdagmorgen 25 oktober was het
feest bij het kindercentrutu 'L) c K l i m -
booni'. Aanleiding was de uitbreiding
van hei centrum met de opvang voor
kinderen tussen O en 2 jaar. De be-

hoefte aan opvang voor jonge kinde-
ren van dcz.e leeftijd is; bijzonder
groou Voor de uitbreiding van haar
activiteiten heeft, het kinderccntrum
het gebouw iets anders ingericht. Een
aantal ruimten van de buitenschoolse
opvang worden nu gebruikt als speel-
ruimte en slaapkamer voor.de kleine
kinderen tussen. O en 2. De buiten-
schoolse opvang is geïntrigeerd in de
bestaande groep. .,

Kopy Sinterklaaskrant
Kopy en advertenties voor de St. Nicolaaskrani dienen uiterlijk op woens-
dag l november te zijn ingeleverd bij Drukkerij Weevers, Nicuwstad 30,
Vorden.

De redactie



DE GROOTST DENKBARE KOLLEKTIE,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

Houten, aluminium en kunststof en
wisseliijsten. Leverbaar in zo'n 20
standaard formaten. Daarnaast

passepartouts in vele
tinten.

Inlijsten van:
FOTO'S

BORDUUR-
WERKEN

OLIEVERF-
SCHILDERIJEN

AQUARELLEN
enz. enz.

Vakfotograaf B.F.N, lid
Colout Art Photo Internationaal

VAKFOTOGRAFIE
Hans Temmink
Spalstrtat 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
Telefoon: 05753-2386

oh
Ook dat is Albert Heijn
met in Hengelo Hollands

Rundvlees

1. Magere Hollandse riblappen

kg 10,98
2. Licht doorregen Hollandse

Runderlappen kg. 9,98
3. Euroshopper voorgebakken

stokbrood 200 gr., 1.09
4. Fanta of Sprite 1 1/2 liter

van 1.99 voor 1.69
5. Iglo Pizza's diverse smaken

300 gr. van 4.65 voor 3.33
6. Unox Magere Rookworst

250 g. van 3.59 voor 2.99
7. AH Ananas schijven

234 gram van 0,95 voor 59

8. Bildstar 5 kg van 4.98 voor 3.49

9. Gevuld spculaas 240 g. 89

Albert Heijn Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo, waar
ze lekker Hollands Rundvlees blijven aanbie-
den

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

familie buffet
ZONDAG 29 OKTOBER

aanvang 17.30 uur

Koude en warme
gerechten ONBEPERKT

25.- P-P-
BESLIST RESERVEREN!

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - water

Lid VN l
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

Gun uw voeten Greenway1™
SPORTIEF OGENDE VETERSCHOEN
Uit hoogwaardig nubuck in moderne
kleurkombi naties. Deze Greenway1" schoen
kenmerkt zich door de speciale leestopbouw,
perfekte hielsluiting, voldoende teenruimte en siijtvaste PU-zool.

. . Uitneembaar totaal-supplement.

IE5EH
VORDEN

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

Tel.:{0575)553006

BEATRIXPLEIN6
7031 AJ WEHL

Tel.: (0314) 68 1376

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

:* BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij

garanl voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook mei u

mee over hel design.

Met een super modem

computerprogramma

omwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tot het laalste moment

met alle elementen

hunnen schuiven tot

hel geheel helemaal
aan uw wensen vol-

doet.

Voor modern design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

(. d e n installatiebedrijf

burg. galleeslraai 58 7251 EC Voröen.
Tel. (0575] 55 26 37

Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!
De Wimerschildcr brengt ook in de donkerste

maanden een zomerse atmosfeer in uw huis.
En dat met een premie van ƒ75,- per man per dag'.
Doen dus. Nu bellen. Dan is uw kleurige, zomer-
se huis deze winter al klaar!

DE WINTERSCHILDER. *.
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG: J$J

ƒ75,- PER MAN PER DAG/ P=tyf
•G*biicerUop«nmJndiKïin7'/j uur, d ui ƒ in,- per u ui. "

IJrM pion* geldt «xw lunsulirirn bij een opJnch! vjn mimnuil J numlietn.

Uw winterschilder:

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorp*sUna! 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: 0575 - 551567

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloscwcg 35 7251 LA Vorden
Telefoon 05752-3999
Fax 05752-3429

schidersbedrijf-glas in lood atelier

"".WALS
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - hel Hoge 37

Telefoon 05752-1208 b.g.g. 05752-2039

Restaurant-Café 'DE ROTONDE' Kerkstraat 3
Vorden (0575) 55 15 19

donderdag-HUTSPOT of ZUURKOOL MET KIP-stamppotdag
Lekkere ccnpans-gercchten met alles erop en eraan voor 17,50. Afhalen 15,00

VRIJDAG-KOOPAVONDMENU
Vrijdag Bicfsluk Stroganoff, met geb. aard. en groente. IJsje of koffie toe 18,50.

Wordt vanaf 12.00 uur geserveerd, Hoofdgerecht afhalen 16,50.

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

In de net binnengekomen behang- en stoffencollecties
'96 vindt u de nieuwste woontrends. Zoals dit
behang voor echt romantisch wonen. In de winkel
kunnen we u nog veel meer laten zien!

^cleco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo
Tel.: (0575) 46 40 00

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

R NACHTEN

rnodecentrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438



N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-sen/ice
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergersiraat 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

•

«ft
* - 7251 BB VattM,. («Til SS M O*

-7M1MW«H-tint4)rai37(

SUIKERBROOD
met kaneel

lekker anders

NU 1,95
AARDBEIENVLAAI

10,00

HOEFJES
gebakken amandelspijs met chocolade

NU l ,^O PER STUK

NU

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 55 13 84

A. HEITKONIG
T R A NS P O ft T B E D R IJ F • Z A N D - EN G R 1 N D H A N O E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Mulzengatweg3-7227DNTo!dljk-Tel.(0575)45 14 11

De groente-
specialist op

vordenktte 10 Florida Grapefruit
Witlof een heel kilo

Roodstovers
Giezer Wildeman

KOLDEN HOF's Versmarkf
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend met toepassingvan het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 5 van de Woningwet, medewerking tewillen verle-
nen aan het plan voor het bouwen van een berging
aan de Kerkstraat 21.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen met ingang van vrijdag 27
oktober 1995, gedurende twee weken, op de gemeen-
te-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid
bedenkingen hiertegen gedurende die periode schrif-
telijk aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 26 oktober 1995.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn voornemens met
toepassing van het bepaalde in artikel 17 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, voor een periode van 3
jaar, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan'Vorden Kom 1980'.
De vrijstelling is bedoeld voor het plaatsen van een
kantoorruimteop het achterterrein van het perceel
Raadhuisstraat 1.

De aanvraag met bouwtekeningen liggen vanaf vrij-
dag 27 oktober 1995, gedurende twee weken, ter in-
zage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijkbedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 26 oktober 1995.
Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

A A N B I E D I N G
Gro/ie FG Automatic 1000

•hermosfaf/sche douchemengkraan
Passend op bestaande "S" koppelingen

f 275.-

WILIHK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
Het Hoge 20. 7251 XW VOROEN
Tel. 0575 - 551656 b.g.g. 551092 LOODGIETERSWERK

Zoals u weet maken Nel en Annie iedere week d/V. soorten salades!!!
Die zijn lekker vers en fris.

Deze week extra voordelig

POESTA SALADE 100 gram ƒ 1,75

SPECIALITEITEN

Kip Krokant
schnitzels

5 halen

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

Bistroworst

100 gram ƒ 2,25

WEEKEND
VOORDEEL

Kippepoten

7 voor

ZATERDAG
VOORDEEL

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Magere Varkenslapjes
1 kilo ƒ 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,"
Rundergehakt

1 kiio ƒ 12,50
Met gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Rimpels?
Gevoelige huid?

Een goed verzorgde huid. Minder rimpeltjes. Dat kan dankzij

Crème Symvita van Vogel. Deze natuurlijke, hypoallergene crème

houdt uw uiterlijk fris en jeugdig. Omdat dit homeopathische genees-

middel de huid verstevigt, is het zeer geschikt voor mensen met een

gevoelige huid. Crème Symvita trekt snel in de huid en is te gebruiken

als dag- én als nachtcrème. Lees voor gebruik eerst de aanwijzingen op

de verpakking.

Ëte

A.VOGEL'S
CRÈME

SVMVITA

Vogel helpt.

Te verkrijgen bij:

Drogisterij TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden - Telefoon 55 22 19

Bloemsierkunst &

nn Vorden / Warnsveld

Uitnodiging

Tien jaar Vorden, nu ook in Warnsveld

Met grote trots, hopen wij op donderdag 2 november de eerste
klanten te mogen begroeten. Voordat wij dit doen willen wij onze
nieuwe zaak in Warnsveld graag aan u laten zien, en het tien-
jarige jubileum van Vorden vieren.

U bent van harte welkom op woensdag 1 november tussen
18.00 uuren 21.00 uur. We hopen u te mogen begroeten aai
de Runneboom 12 te Warnsveld (winkelcentrum Dreiumme).

Graag tot ziens,

Jan-Willem, Jolanda Elbrink
en Medewerkers.

BLOEMSIERKUNST ELBRINK, MEER DAN BLOEMEN ALLEEN.

OPENINGS- & JUBILEUMSAKTIE
Een greep uit de collectie

3 BRUISENDE DOLLE DAGEN
en wel op 2, 3 en 4 november 1995

3 royaal groene planten voor f 1 Uj~

3 opvolgende cyclamen m/n//m/df/grootvoor f l O,—

3 bossen bloemen voor f 05—

1 hydrO plant compleet met pot, meter, voeding voor i m\Jy~

10 mooie rode rozen voor f l Oj~

Hoofdvestiging: Burg. Gaileestraat 5-7 • Vorden w 0575-551436 - Fax 0575-551075

Runnebcom 12 - Warnsveld (Winkelcentrum Dreiumme) w 0575-571171 - Fax 0575-571058
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Organisatie tevreden over opbrengst veiling voorDorpskerk:

Afgelopen weekend werden twee jon-
gelui uit Zutphcn aangehouden omdat
ze eerder deze maand tot twee maal
toe een 12-jarige jongen uit Vorden
hadden mishandeld. Tegen het tweet-
al-respectievelijk I 4 c n 16 jaar oud -
is proces verbaal opgemaakt. Ze zei-
den dat ze uit verveling de jongen
hadden lastig gevallen.
Verder sloeg vrijdag 20 oktober op de
Ruudoscwcg een bedrijfswagen met
aanhangwagen over de kop. De 35-ja-
rige chauffeur uit Zutphen reed niet
zijn bus in de richting Vorden. De po-
litie vermoedt dat de aanhanger slecht
beladen was waardoor de auto ging
slingeren en rechts in de berm lerei'hl
kwam. De bedrijfswagen en aanhan-
ger liepen l ichte materiële schade op.

Verkoopsters van
l\iunte geslaagd
voor mode-opleiding
Deze maand een waar hoogtepunt
binnen de verkoopgroep van Tuunte
Fashion. De vcrkoopmedewerkstcrs
van Tuunte Fashion die gestudeerd
hebben voor ccn mode-beroepskwali-
ficatie aan het Graafschap College te
Doetinchcm mogen zich nu allemaal
verkoopspecialiste noemen. Voor de
vestiging Vorden hebben Riet Jansen
cn Ans Koers de cursus succesvol af-
gerond. Filiaalhoudster Truus Tol-
kamp is bijzonder trots op het tweetal.
De cursus omvat een uitgebreid pak-
ket waarbij assortimcntskcnnis, con-
sumentenbehandeling cn winkclprc-
scntatic belangrijke onderdelen vor-
men.

Natuurlijke crème
houdt huid
fris en jeugdig
Iedereen die de 25 is gepasseerd, zal
merken dat de huid de eerste tekenen
van veroudering gaat vertonen. Het
gebruik van een goede, natuurlijke
crème kan dat proces aanmerkelijk
vertragen. En zelfs als de eerste rim-
peltjes al duidelijk zichtbaar zijn of
bij een gevoelige huid, kan Crème
Symvita van Vogel u een fris en
jeugdig uiterlijk geven.
Meer dan 40 verschillende planten
zijn in dit homeopathisch geneesmid-
del verwerkt. Zij hebben ccn samen-
trekkende werking cn bevorderen de
doorbloeding. Bovendien verbeteren
zij de vorming van collageen waar-
door de huid wordt verstevigd. Daar-
naast verbetert Crème Symvita de
conditie van de huid door de bovenste
huidlagcn van belangrijke voeding te
voorzien. Vooral voor mensen met
een gevoelige huid is dat belangrijk.
De huid wordt sterker en kan daar-
doornieer verdragen. Crème Symvita
is verkrijgbaar bij drogisterij Ten
Cate. Zie ook advertentie.

Herfstwandeling
Zaterdag 28 oktober houdt de Vereni-
ging Natuurmonumenten ccn hcrf-
stwandcling over het landgoed Hack-
fort. De excursie wordt geleid door
medewerkers van Natuurmonumen-
ten en duurt ongeveer drie uur. Het
vertrek is bij de watermolen op het
voorplein van kasteel Hackfort aan de
Baakseweg 8 te Vorden. Het is aan te
raden de kleding aan het weer aan te
passen en goede wandelschoenen te
dragen.

Vogelvriend
Het wedstrijdscizoen voor de vogel-
liefhebbers is het afgelopen weekend
geopend in Hotel Witkamp te Laren.
Een aantal leden van de Vogelvriend
nam hier met succes aan deel. Nadat
een groot aantal keurmeesters de
1400 vogels had beoordeeld waren er
prijzen voor de volgende leden: M.
Borgonjcn, 92 pnt, kampioen Gloster-
consort; M. Borgonjcn, 90 pnt l c prijs
Gloster-corona; E. korenblik, 91 pnl,
kampioen Ree wit albino; E. Koren-
blik, 90 pnt, kampioen Geel mozaïek;
G. Schuman, 90 pnt, 2c prijs Agaat
rood int; B. Horsting, 90 pnt, 3e prijs
Bruin yecl ivoor.

'Zijn er nog liefhebbers voor deze schemerlamp?'
Na vele maanden van voorberei-
ding werd op vrijdag 20 en zater-
dag 21 oktober de veiling ten bate
van de restauratie van de Dorps-
kerk gehouden. De zaal van Hotel
Bakker puilde op beide avonden
uit. Een groot gedeelte van de men-
sen moest zelfs achterin de zaal
staan. Het comité 'Samen sterk
voor de Dorpskerk' toonde zich na
afloop zeer tevreden over de publie-
ke belangstelling. Ook over de op-
brengst van de veiling hadden ze
niets te klagen. In totaal bracht het
evenement bijna 40.000 gulden op
voor de restauartie van de Dorps-
kerk. 'En dat bedrag kan alleen
maar meer worden, want volgende
week houden we nog een boedelvei-
ling', aldus een optimist ische L.G.
Weevers die samen met de heer
W.J. Kornegoor het afgelopen
weekend de leiding had over de vei-
ling. Onze verslaggever ging afgelo-
pen zaterdag een kijkje nemen tij-
dens de tweede veilingavond. Een
sfeerverslag.

Zaterdagavond. Precies om half acht
opent de heer L.G. Wccvcrs de
tweede veilingavond, De opbrengst
van de vorige dag wordt met applaus
begroet. De eerste 350 art ikelen lever-
den een bedrag van 14.500 gulden op.
'Laten wc vanavond proberen de
50.000 gulden te halen ' , spreekt de
heer Wcevcrs het publiek toe.
Achter hem staat veilingmeester Jan
Elfrink uit Brcdcvoort al te trappelen
van ongeduld. Samen met collega
Theo Grijzen is het zijn laak om de
avond in goede banen te leiden. Voor-
dat het tweetal begint aan de resteren-
de 350 artikelen, warmt Jan El f r ink
het publiek eerst even op. 'Mensen,
wc zijn hier bij elkaar gekomen voor
het goede doel. Als Wccvcrs zijn
drukker i j wil verbouwen dan kost dat
geld. Datzelfde geldt voor Hotel Bak-
ker of de Rabobank. Maar met deze
drie bedrijven hoeven wc echter geen
medelijden te hebben. Die k u n n e n dat
zelf wel betalen. Maai in het geval
van de Dorpskerk is dat anders. Daar-
om hoop ik dat er vanavond flink ge-
boden gaat worden. Je kunt ook een
bedrag overmaken via de bank, maar
het enige wat je daaraan overhoudt, is
een bankafschrift. Het best kun je dus

hierwatlopcn. Dan krijg je tenminste
ook no[^Bt mee naarhuis ' , lacht vei-
lingmeester Jan E l f r i n k .
Het eerste art ikel dat op deze avond
wordt gevei ld , is een rieten zitstocl.
Kr wordt vijftig gulden voor geboden.
Het cergjecld voor het goede doel is
binncn.^Pen later biedt Jan Elfrink
een weegschaal te koop aan. Als een
mevrouw hiervoor een rijksdaalder
wil neerleggen, doet de veilingmees-
ter dit in zijn ogen te lage bedrag met
een grapje af. 'Maar mevrouw, deze
weegschaal gaat maar tot honderd
kilo' , waarmee hij suggereert dat de
vrouw meer dan honderd kilo weegt,
De mensen in de zaal weten de op-
merking wel te waarderen. Ook de

vrouw moet lachen. De ujlingmces
ter kijkt rond om te zicn^fer iemand
is die vijf gulden voor de weegschaal
bicdl. Dit is echter niet het geval niet
als gevolg dat de eerder genoemde
mevrouw de nieuwe cigenaressse van
de weegschaal is. 'Nt^^nou, het
brengt wel geld op deze v^riig". lacin
de veilingmeester enigszins cynisch.
'Ik geloof nooit dat wc aan die 50.000
gulden komen. Wccvcrs, zullen wc er-
mee stoppen?'
Het aanbod op de veilingavond is heel
divers. Van een telefoonklapper tot
een schilderij en van oude melkbus-
sen tot voetballen met handtekenin-
gen van de spelers van Ajax l . Naar-
mate de avond vordert, lopen de be-

dragen steeds hoger op. Zo wordt er
240 gulden geboden voor een houten
kinderstoel en gaal een schilderi j voor
380 gulden naar een nieuwe eigenaar.
In de zaal zitten opvallend veel bezoe-
kers die niet in Vorden wonen. Onder
hen enkele mensen die werken in de
antiekbranche zoals Henny en Bert
Ubcls van vcrzamelhuis "de Brink ' in
Warn.sveld. Deze kenners doen
slechts mee met bieden als ccn a r t ike l
echt interessant is om door te verko-
pen. Op de andere artikelen wordt
veelal geboden door mensen die de
kerk een warm hart toedragen. Zoals
Henk (ïraaskamp van de Ruurlose-
wcg. Hij biedt voor de gein tien gul-
den voor een compleet slaapkamer-

ameublement. Als blijkt dat niemand
over dit bedrag heen gaat, beginnen
de mensen in de zaal te lachen,
'Graaskamp, krijg je het er al warm
van?' , vraagt veilingmeester Theo
Grijzen. Henk Graaskamp schudt mei
zijn hoofd. Zijn vrouw kijkt echter be-
denkelijk en ziet de bui al hangen. Er
wordt tijdens de veiling heel wat afge-
lachen. Als veilingmeester Theo Grij-
zen ccn dinerbon voor twee personen
bij hotel Bakker mag weggeven,
wordt hier in eerste instantie slechts
zeventig gulden voor geboden. 'Is dat
eten hier niet meer waard?', vraag
Grijzen zich af. Uiteindelijk brengt de
dinerbon toch nog honderd gulden op.
Het meeste wordt er nog gelachen op
de momenten als er weer ccn sche-
merlamp aan bod komt. Ongeveer elk
kwartier komen de veilingmeesters
met een andere lamp op de proppen.
En het is telkens een heel karwei om
ze te verkopen. 'Hooggeëerd publiek,
daar is ie weer... Zijn er nog liefheb-
bers voor deze schemerlamp? Wie
heeft er nog een schemerlamp in Vor-
den?', vraagt Jan Elfrink zich af. Als
een meneer achterin de zaal uiteinde-
lijk een rijksdaalder biedt, haalt de
veilingmeester opgelucht adem. 'Vol-
gens mij bent u de enige inwoner van
Vorden die nog geen schemerlamp
had', lacht Jan Elfrink. Het comité
'Samen sterk voor de Dorpskerk'
loont zich na afloop zeer tevreden
over de opbrengst en de publieke be-
langste l l ing . 'De mensen zijn ook
echt ccn avondje uit geweest. Het was
hartst ikke gezellig. En dat zeiden de
mensen ook. Eigenlijk zou je voor de
gezelligheid elk jaar zo'n ve i l ing
moeten houden', aldus de heer L.G.
Wee r vers.

Boedeldag
Op zaterdagmiddag wordt er
een boedelveiling gehouden ten
bate van de restauratie van tic
Dorpskerk bij de boerderij van
mevrouw Schouten-Maaldcrink
aan de Baaksewcg l in Vorden.
Er zijn voor deze bocdeldag bij-
zonder veel artikelen binnen ge-
komen waaronder veel antiek.
De boedel veiling begint om
13.00 uur.

'STUDERENDE KINDEREN EN BELASTING-VOORDEEL?'

Studerende kinderen kosten veel
geld. Vooral als ze op kamers wonen.
Meestal is dat niet aftrekbaar. Dat
kost dus netto geld. Daar komt bij dat
ouders steeds meer moeten bijsprin-
gen want de basisbeurs alleen is ook
maar armoe troef.
Stel nu datje op je eigen huis behoor-
lijk hebt afgelost. Dan zit daar over-
waarde in. Die zou je kunnen opne-
men als aflossingsvrije lening. De
rente die je daarover betaalt is aftrek-
baar. Netto kost het dus (veel) minder.
Wanneer je dat bedrag vervolgens
renteloos uitleent aan je studerende
zoon of dochter, moet die het vastzet-
ten op een deposito. Het kind ont-
vangt daarover rente. Die rente-in-
komst valt meestal ruim binnen het
bedrag dat het kind belastvrij aan in-
komen cn rente mag genieten. Per sal-
do bereik je- dan dat de rente - die je
als ouders betaalt - kunt aftrekken
(daar betaalt de fiscus dus een f l i n k
stuk aan mee). En de rente die het
kind ontvangt is netto!
Nu zitten overal haken cn ogen aan.
Bij zo'n constructie moet er bijvoor-
beeld goed op gelet worden dat het
kind het geld -dat dus op een deposito
staat- op elk moment moet kunnen
opnemen voor de aflossing van de
renteloze lening (die het van de ou-
ders heeft ontvangen). Maar als je het
goed doet kan het wel duizenden gul-
dens per jaar schelen.
Indien ouders behoorlijk hebben ge-
spaard en meer rente per jaar ontvan-

gen dan de rentevrijstelling, betalen
ze over die meerdere rente inkom-
stenbelasting. Daar hou je dan niet zo
veel van over. Die meerdere rente zou
je kunnen schenken aan het studeren-
de kind. Het inkomen uit rente ont-
vang je dan niet meer zelf maar wordt
genoten door het kind. Dat kind zal er
vermoedelijk geen cent belasting over
betalen. Mits het zelf maar een niet al
te hoog inkomen heeft.
Voorwaarde is wel dat de rente wordt
geschonken vóórdat de termijn waar-
over de rente wordt uitgekeerd ver-
valt. De rente over het 2e kwartaal
moetje bijvoorbeeld al aan liet begin
van het eerste kwartaal schenken. Dus
op l januari. Ook dat kan duizenden
guldens belastingvoordeel opleveren.
Vooral als je zelf in een hoge tarief-
schijf valt.
Je moet er wel voor zorgen dat de ge-
schonken rente binnen het schcn-
kingsvrije bedrag valt. Maar dat is al
b ijna f 8.000,- per jaar.

Bij het kind wordt die rente niet belast
zolang zijn totale belastbare inkomen
maar niet meer is dan zo'n f 10.000,-
(door de zogenaamde invorderings-
vrijstelling en het feit dat het kind zelf
ook recht heeft op rentevrijstelling).
De studietoelage komt niet in gevaar.
Want tot f 15.000,- per jaar kan een
student inkomen genieten zonder dat
daarop wordt gekort.

MrdrsB.HJ. deRegtFB

Vrouwen Medler
Maandagavond 23 oktober hield de
Vrouwenclub Mcdlcr haar tweeweke-
l i jk se bijeenkomst in het verenigings-
gebouw. Op het programma stond ccn
Ie/ing over cactussen door de heer en
mevrouw Viscaal uit Ruurfo, Onge-
veer dertig jaar geleden zijn ze met
deze hobby begonnen. Er werd
boeiend verteld over de meegebrachte
cactussen. Na de pauze nam het

tweetal de dames aan de hand van
dia's mee naar de grote cactustuin in
Monaco.

Unicef
Vanaf heden start de verkoop van uni-
ccf-artikelen zoals kerstkaarten,
agenda's, kalenders cn correspondcn-
licmappen. De opbrengst hiervan gaat
naar projecten in deze wereld die te-

maken hebben met kinderen in nood.
Kinderen die door oorlog, honger,
ziekte cn gebrek aan voorzieningen
heel veel tekort komen. De verkoopa-
dressen in Vorden zijn: mevrouw J.
van Wijk, Brinkcrhof 83 (tel. 55 17
44) en mevrouw A. van Burk, Bea-
t r ix laanl4( tc l .55!732) .

ULLETIN ORDEN

• Telefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
tnaandagmorgeti van II.00 tot 12.00
uuren volgens af spraak.

Wethouder M, Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur e n
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worde n gemaakt bij de receptie van
het gein eenteh uis.

ERGUNNINGEN

Op 17 oktober 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

- bouwbedrijf Kappcrt voor het ver-
anderen en vergroten van een wo-
n i n g op het perceel Kerkstraat 5 te
Vorden.

- de heer S. Eckhardt voor het uit-
breiden vaneen woning op het per-
ceel Wilhelminalaan 14 te Vorden.

- de heer G.W. Plijter voor het bou-
wen van ccn bergruimte op het per-
ceel Prins Bcrnhardwcg 5 te Vor-
den.

- de heer J.M. Dagevos voor het vel-
len van ccn berk op het perceel het
Vaarwcrk l te Vorden,

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aunvra
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAAG

Op 19 oktober 1995 heeft de heer G.J.
Bargcman vergunning gevraagd voor
het bouwen van een carport op het
perceel Hoctinkhof 37 te Vorden.
Deze bouwaanvraag kun t u inzien bij
dcsektorGrondgcbicd.



Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Youri

Gerrit en Merle Pardijs

23 oktober 1995
Wildenborchseweg 5
7251 KBVorden

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze dochter

Laura

Laura is geboren op 18 okto-
ber 1995, weegt 3500 gram en
is 51 cm lang.

Henken
Judith Garritsen-Tijssen

Vierakkersestraatweg 16
7233 SB Vierakker
Tel. (0575)52 1484

Hartelijk dank voor alle felicita-
ties, in welke vorm dan ook,
die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 55-jarig
huwelijk

G. Harmsen
B. Harmsen-Groot Jebbink

Schimmeldijk 4
7251 MX Vorden

Contactjes
• ANNEKE FILIUS: klassie-
ke- energetische- en polari-
teitsmassages. Tevens II-
chaams- en voetreflexologie.
Tel. (0573) 45 38 60.

• TE KOOP: voederwortelen.
F. van Amerongen, Schutte-
straat 12, Vorden. Tel. (0575)
55 64 08.,

• TE KOOP: voederbieten,
grote en kleine partijen. Tel.
(0314)381336.

• TE KOOP: aardappelen,
Surprise en Bildtstar. Ook voor
winteropslag. Diverse soorten
groenten en voederwortelen.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. (0575) 55 68 76.

• TE KOOP: dnk vosmerrle
geb. 1987, 1.65 m, Belfalas x
Enf. de Norm. Mstartger. spr.
Mdressuur rönt. + klinisch
goedgek.Tel.(0575)55 66 75.

• Denkt u aan de revue Jong
Gelre Vorden op 27 oktober en
3 en 4 november?

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

• Zaterdag 28 oktober '95
ROMMELMARKT in en om de
Eekschuur aan de Bonendaal
te Warnsveld. Van 9.30-15.00
uur.

• HAARKNIPCURSUS in
Wamsveld. In november begin-
nen we weer in "De Spil".
Inl. Marian Alberts, tel. (0575)
52 00 10.

• TE KOOP: kinderstoel, kin-
derwagen, buggy, driewieler,
bedje/commode + ace. Tel.
(0575) 55 23 48.

• TE KOOP: peacok zijde
trouwjurk gr./bl. + bijpassend
herenpak, alles compleet.
Tel.nr. (0573) 45 31 18.

• Walnoten, tamme kastan-
jes en bloemen te koop: per
bos, boeket of stukje. Samen-
gesteld uit anjers; herfstasters,
chrysanten enz. Kom gerust
een kijkje nemen. Alles vers
van het land. J. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker. Bij bord v.d. Lek
weg inrijden (ca. 300 m).

• TE HUUR: klein woonhuis
met berging en tuin. Huurprijs
f 740,-. Inlichtingen tussen
18.00 en 19.00 uur. Tel.
55 39 79.

• A.s. zondag 29 oktober gro-
te bingo. Aanvang 19.30 uur.
Café-rest. Olde Kriel, Wich-
mond. Tel. 05754-1285.

• GEVRAAGD: iemand die
mij bfjles scheikunde kan ge-
ven op HBO-niveau. Monique
ten Pas. Tel. (0575) 55 33 02.

• GEVRAAGD: hulp bij 65+
echtpaar voor halve dag per
week, dorp Vorden. Brieven
onder nr. 31-1. Bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• GEVRAAGD TEGEN VER-
GOEDING: Wie heeft nog wei-
degeiegenheid voor enkele
jonge paarden of veulens voor
ca. 4 weken of langer als dat
kan. Jurrius, Ruurloseweg 96,
Vorden. Tel. (0575) 55 67 66.

In plaats van kaarten:

Richard Hulshof
en

Marian Groot Jebbink

gaan trouwen op donderdag 2
november 1995 om 11.45 uur in het
gemeentehuis 'kasteel Vorden'.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-16.00 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Spiekerweg 3
7251 RA Vorden

Wij gaan trouwen

Edwin Mulder
en

Willien Bulten

op vrijdag 3 november 1995 om
12.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Wij houden receptie van 17.00 tot
18.30 uur in Bodega "t Pantoffeltje'
Dorpsstraat 34, 7251 BC Vorden.

Ons adres is:
Hoetinkhof 227
7251 WN Vorden

Op donderdag 2 november 1995
hopen wij samen met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Bertus Korenblek
en

Gerritje Korenblek- Wonnink

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.00 uur in 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Wildenborchseweg 17
7251 KB Vorden

Zoveelpijn...
Nooit klagen...
Moegestreden...

Onze dappere moeder en oma is niet .meer in
ons midden

TONIA ROSSEL

* 31 december 1912 t 17 oktober 1995

We zullen haar missen.

Manneke en Wybe Bielderman-Rossel
Renéen Yvonne
Anneliesen Arthur

Correspondentie-adres:
Fam. Bielderman, Gerard Doustraat26
7204 ET Zutphen

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alle liefde en zorgzaamheid die zij ons geschon-
ken heeft, geven wij u kennis dat heden in haar
vertrouwde omgeving van ons is heengegaan
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

LAMBERTA ELLENKAMP
WEDUWE VAN FREDERIK WILLEM SILVOLD

in de gezegende ouderdom van 95 jaar.

J.W. Silvold
H. Silvold-Lenselink
Wim en Bertha
Bertie en Rinus

Martin
André
Erik
Wilma

Harry en Hennie

7251 AA Vorden, 20 oktober 1995
Raadhuisstraat 17

De begrafenis heeft woensdag 25 oktober in-
middels plaatsgehad op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo (Gld.).

WEEKENDAANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in we) 30 soorten

DIT WEEKEND:

ZWITSERSE ROOM
APPEL-BAVAROISE

VLAAI
'n heerlijke vlaai met verse stukjes appel, room en

toefjes slagroom
goed voor 12 royale punten

DIT WEEKEND van 20,- voor 17,50
Ze zijn er weer!

ROOMBOTER-AMANDEL
STAVEN

met 100% amandelspijs
zo uit de oven

DIT WEEKEND per slaaf 4,95
BOSVRUCHTEN

VLAAI
met 7 verschillende bosvruchSen

goed voor 6 punten

DIT WEEKEND 8,50
zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

BOUW- EN HOUTBOND FNV

KERSTVERZILVERING
Op dinsdag 31 oktober
van 19.00 tot 21.30 uur

Voor RBS en PRIS

laatste tegoedstaat

meebrengen.

De P.V.
Het Hoge 16

Laat de
boter

bruisen!
Da's het geheim van een goudbruin gebakken gepaneerde schnitzel,

verhit de boter tot die bruist, temper dan het vuur en zorg ervoor dat de boter
blijft bruisen terwijl u de schnitzels rustig aan beide zijden bruinen gaar bakt.

SPECIAAL
AANBEVOLEN

MAGERE
RÜNDERLAPPEN

500 gram

LEKKER
OPBROOD

SELLERIE-
SALADE

I50gram 1.49

KEURSLAGER
KOOPJE

GEPANEERDE

VARKENS
SCHNITZELS

4 stuks

7.95

* SPECIAL *

BALLETJE
SPECIAAL

per stuk 1.95
Eenpiulge gehaktbal

oimvikkekl rnel tvn plukje
spek. t: ven aanbraden en

dan in 12 minuten wichtjes
gaaHa [en worden.

LEVERWORST
AAN STUK

250 gram 1.98

KEURSLACER

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 5524 14 of (0575) 4921 18

Oud papier

Even uw aandacht omtrent het inleveren
en ophalen van oud papier door het
Vordens mannenkoor.

ledere 1 e zaterdag van de rnaand halen wij
papier op ten noorden van de
Zutphenseweg, Dorpsstraat en
Ruurloseweg, inclusief deze drie wegen.
En iedere 3e zaterdag van de maand ten
zuiden vaa de Zutphenseweg en
Dorpsstraat.

U kunt het papier ook brengen bij
schildersbedrijf v.d. Wal, achter op het
parkeerterrein, ingang het Hoge.'

Heeft u een grote partij papier, maak dan
telefonisch een afspraak. Tel. no. 2454.

Zaterdag 4 november 19951» uur
Boerderij SCHOUTEN-MAALDERINK

Baakseweg 1

VORDEN
(bij rotonde rondweg)

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

BuJIM HEERSINK

HAARMODE

EEN KAPSEL MET EEN GEHEUGEN

*TJ__/ang houdbare vorm 8 weken
In onze salon hebben wij sinds kort een unieke

vorm-service: Animatie.

Animatie geeft uw haar volume en een hele
natuurlijke beweging. Bovendien zit uw kapsel
elke dag automatisch weer in model. Dit alles

wel 8 weken lang!
Daarbij is uw haar zacht en glanzend door de

pH neutrale formule.
Animatie is geschikt voor alle korte en half-

lange kapsels.

PRIMEUR aanbieding/l 5,00 korting op een coupe Animatie!
Bijv.: deel Animatie (incl. wassen, knippen, blowen, gel & lak) van 82,50 voor

ƒ67,-
JIM HEERSINK HAARMODE zutphenseweg 21 vorder, ̂  (0575) 55 12 15



DE MEXICAANSE
OKINRUILWAGENBEURS te LOCHEM

VAN

DEALER VAN DER KOOI
27 - 28 en 29 oktober is er weer feestin Lochem. Wij houden

dan een zeer spectaculaire inruilwagenshow in Mexicaanse stijl
in het voormalige „FORMIDO"-pand aan de Kwinkweerd nr. 2

AUTOFEEST IN LOCHEM
Op 27 - 28 en 29 oktober is het
meer dan de moeite waard om naar
deze OK inruilwagenbeurs in
Lochem te komen!!
In een grote hal aan de
Kwinkweerd staan vele tientallen
perfecte inruilwagens voor u klaar.
Het zijn er zo veel, dat ze niet meer
in ons huidige bedrijf passen, noch
in het (bijna klare) nieuwe pand.

SPEEDY GONZALES
Geniet van een goede kop Mexicaanse
koffie of een glas tequila en zie de
„Pastest Mouse of whole Mexico" in
tekenfilmformaat.

Kom en kijk op uw gemak eens even
rond tussen de cactussen en
sombrero's.

GEZELLIGE GUTIU
In de Mexicaanse „Cantina" is ook de
mogelijkheid om even bij te komen van
al dit moois. Als u even op een van onze
„Amigo's" moet wachten zijn er speciaal
voor u enkele „hete" snacks aanwezig.

UW AMIGO'S

GRATIS REIS NAAR MEXICO
Ja, u leest het goed, Opel-dealer W. J. v.d. Kooi geeft
een gratis reis weg naar het verre Mexico.
Uit alle kopers van een OK inruilwagen, die ook
enkele simpele vragen hebben beantwoord, trekt
Notaris Mr. W. A. van Hoff in de week NA de beurs de
gelukkige winnaar!!!
Deze gaat op onze kosten naar een hele mooie plaats
in Mexico.

Financiering zonder aanbetaling
meteen te regelen.

Soepel, snel en tegen uiterst scherpe condities kunt u
desgewenst de financiering bij ons ter plekke
regelen. Vraag hierover een van onze Mexicano's om
een op maat gesneden advies.

NU UW AUTO INRUILEN
Dat er bovendien met ons valt te praten
over de inruilprijs (2000.- boven
ANWB-prijs) ervaart u als u onze beurs
bezoekt. U ziet dan dat onze
inruilwagens:

Volledig rijklaar zijn.
Voorzien zijn van l jaar APK.
De grote beurt gehad hebben.
Alle OPEL-modellen verkocht
worden met speciale wintergarantie
tot 31 maart 1996.
Auto's boven ƒ 7.500.- 100% garantie
meekrijgen zonder enige bijbetaling.

PLATTEGROND
Show + beurs •
locatie
ex-Formldo •

OPENINGSTIJDEN
van 9-21 uur.
van l (M 7 uur.
van 10-1Z uur.

Vrijdag 27 okt.
Zaterdag 28 okt.
Zondag 29 okt.
Tot ziens op een van onze beursdagen,
waar de koffie en de drankjes voor u
klaar staan.

VAN DER KOOI
OFFICIEEL OPEL-GM-DEALER

LOCHEM TEL 05730-5 25 55

G. Boonk H. Rouhof W. J. v/d Kooi



Tonny Ju
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573)4511 61

Uw Volkswagen-Audi dealer
in uw regio
voor: kwalitatief onderhoud

snelle service
betrouwbare occasions
vervangend vervoer
mobiliteitsgarantie
reparatie en APK

NU APK levenslang gratis!

Altijd tot uw dienst in uw regio:

Auöi
Garage G. Sloot
Tramstraat 43
Lochem
Tel. (0573) 25 41 91

Servocar bv
Emmerikseweg?
Zutphen
Tel.(0575)580580

Vosheuvejweg
7261 PD Kmirlo

Oud Hollandsdie nostalgische
B UITEN VERLICHTING

Brievenbussen

Lassen en verwerken
van roestvrij staal en
aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

Constructicwcrk en
Laswcrk

Smederij
Borgonjen

Tel.: (0573) 45 27 61
KIM (0573) 45 27 61

Palssteeg 2a
7261 RT Ruurlo
Tel.: (0573) 45 37 30

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Zorg van
persoonlijk

niveau
Bel vrijblijvend voor informatie over:

• Thuiszorg
m Kraamzorg
m Persoonsgebonden budget
m Thuisbehandeling

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

(0575) 5164 63
Regiobureau Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde
Steunpunt Winterswijk, tel, (0543) 5310 53

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Automobielbedrijven Ridderhof presenteren:

de nieuwe 406 van Peugeot
Een persoonlijke kennismaking zegt natuurlijk veel meer dan woorden.

Automobielbedrijf Ridderhof nodigt u van harte uit de nieuwe 406 te komen bewonderen tijdens de
grootste introductieshow op

donderdag 26 oktober, vrijdag 27 oktober en zaterdag 28 oktober.
En uiteraard staat een 406 startklaar voor een alleszeggende proefrit.

Doetinchem
Plakhorstweg 8

Tel.(0314)332851

Hengelo Gld.
Molenenk 2

Tel.(0575)461947

P.S. Tevens houden wij Open Huis in ons nieuwe pand aan de Molenenk 2 te Hengelo Gld.

ZOEKT U DE MEEST KOMPLETE V,
TAPIJT EN GORDIJN KOLLEKTIE?

Die vindt u bij DE WONERIJ.
Net even anders!

Kom kijken en u zult zien
wat wij bedoelen.
P.S. De koffie staat klaar!

Groenloseweg 9 -

DE WONERIJ l f c
v/h AnklBkt Jf
- 7201 AM Ruurlo - Te!,, C 573) 45 12 39 - Fox, C 573) 45 36 94 ƒ

t
LIJSTEN

Uw mooiste foto [ijkt nu nog mooier.
uw borduurwerk wordt nu ren echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen neg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand ,ik nooit tevor

Een mooie lijst geeft een slukfe waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze U enorm; van klassiek lot modern, dun
o( dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van nntspieg«ld glas,

Kom VCTIU' «™ tonjs mr ren yard advia

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Htngclp GH. ZelwmH!«ï 21
Tel. OS7S3-4000

STRUIKROZEN
diverse kleuren T 3,50

KLIMROZEN
diverse kleuren f4,50

ROZEN OP STAM
diverse kleuren T 17,50

'hiuincm'
WORDEN

Ruurloseweg 65a, 7251 LB Vofden

energieservice
gelderland
flevoland

Pakt de Sint
dit jaar ook bij
u royaal uit?

ld

Bij veel mensen heeft de Sint dit jaar wat extra's te besteden.
Zij hebben zichzelf namelijk een flinke uitgave bespaard. Hoe?

Door een HR- CV-ketel te HUREN bij EGF. Dit biedt vele voor-

delen. Zo heeft u geen hoge aanschafkosten. Alle onderhouds-

en reparatiekosten zijn bij de huur inbegrepen en u krijgt gratis

24-uursservice bij storingen. Wij zijn aangesloten bij EGF,

de verhuurorganisatie van GAMOG- en GGF-installateurs.

Daarom kunt u rekenen op een vakkundige installatie en een
betrouwbare service.

Interessant? Kom eens langs, dan laten we zien hoe voordelig
het huren van een CV-ketel uitpakt.

installatietechniek

Dijkerman b.v.
Molenstraat 72a - 7231 KP Warnsveid

Tel.(0575)570016
Fax (0575) 57 19 94

TE KOOP
'Buxus: piramidaal geknipt, bolvormen (in div. maten)

Nu ook kleine maten voor een haag (plantgoed)
"Taxus
tevens

* kalebasten en pompoenen.
Tel. (0575) 46 48 18 (na 19.00 uur)

Nu in
& _ & l

THEO TERWEL j
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Gallèestraal 67, 7251 EA Vorden. Telefoon [0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

aanbieding
^•IHHBÉBniL:'•. -.»»* ^M^

Uni gordijnstof
Zwaar jaquarddock,
in diverse moderne
kleuren per m.

van 34,95 Nu

400 breed
van 279,- Nu
GtKA-ns GELE&PJ

Slaapkamertapijt
In blauw/groen of grijs
400 breed

OP=OP Nu voor
ÖRATIS <*ELE<*PI

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

" Desso projecttegels
Modultegel 121 50 x 50 cm

Per stuk l ̂  95
Van 23,95 Nu l *)

Modultegel 656
50 x 50 cm

Zuiver scheerwoltapijt
"Solare"
In 4 kleuren op jute rug,
500 breed van 349,- Nu 286,-

Van 25,95 Nu 14;
Gordijnstof kamerhoo]

Uni of gedessineen
270 hoog in diverse kleuren

Van 79,- nu
per meter

IKl M- (VIVWI <•' l

69,95

Vynil
In diverse kleuren.

2ÜÜ br. van 46,- Nu
400 br. van 92,- Nu

1Q95
J W*

J.W. Hagcinansïraat 3
Tel. O545 - 47419O ,-

Speciale aanbiedingen
VU l wl We hebben voor u een aantalWe hebben voor u een aantal

interessante aanbiedingen.
Alles uit voorraad leverbaar

Spoelgrind
Uitstekend geschikt
voor verhardings-

doeleinden.
Per m'ƒ 35,* incl.
8.T.W, (minimale
afname van 5 m3)

Tegen speciale
prijzen, incl. gootstukken.

Als voorbeeld: 114x118 cm.
ƒ 534,-incl. B.T.W.

Dakgoten
Gegaivaniseerrie stalen dakgoten in wit

en zwart. Voldoen aan alle etsen
betreffende sterkte en duurzaamheid.

Breedte 125 en 150 mm.

BouwCenter.HCI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden afhaalmagazijn; ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.



GLANZENDE KERST- EN
NIEUWJAARSWENS MET
UW MOOISTE -
FOTO!

VOOR SLECHTS

+ GRATIS ENVELOPPEN

VELE
VARIATIES MOGELIJK N

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden
Tel.(0575)552812
'5 maandags gesloten

Vakfotografie

&&^
Spolstroat 10 - 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2386

= TOPFOTO =

On/,c Sauna is ooU al' lo
huren voor groepen

EEN PAAR UUR VAKANTIE!

Rabobank

Wij zijn in een feestelijke stemming...
... daarom krijg je van ons een cadeau.

Wij zijn in een feestelijke stemming, want

wc hebben er dit jaar al meer dan 150.000

Rabo JongerenRckcningen bi j . Danrom krijg j i j

voorbeeld een Rabo JongerenRekcning, en ook

j i j mag een cadeau uitkiezen.
*

Voor de kleintjes

als klant van ons een cadeau. Je hebt nog geen ligt een Disney-kleurplaat klaar. En voor je

Rabobank Rekening? Open er dan nu een, bij- ouders een gratis gczinskalender.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank Hengelo Steenderen Vorden

!!! UITSLAG KINDERBOEKENWEEK 1995 M!

K LEUR P LA AT
1. Ellen Waenink, Enzerinckweg 6a Vorden
2. Torn van Bemmel, Hoetinkhof 62 Vorden
3. Maarten Rensink, Dorpsstraat 17 Wichmond

BOUWPLAAT
1. Tom Garritsen, Vogelzang 24 Wichmond
2. Jorienke Hebbink, Prins Bernhardweg 17 Vorden
3. Kelly Peters, Ruurloseweg 35 Vorden

PUZZEL
1. Harriët Garnbert, HetKerspel 19 Vorden
2- Ellen Besselink, Het Hoge 44 Vorden
3. Lysanne Zijlstra, Lindeselaak 28 Wichmond

PRIJSWINNAARS KUNNEN HUN PRIJZEN BIJ LOGA IN
ONTVANGST NEMEN.

Raadhuisstraat 22
7251 AB Vorden

Tel (0575)5531 00

NIEUW NIEUW NIEUW
* Vele soorten AGENDA'S en KALENDERS

voor 1996

* Vele soorten STRIPBOEKEN

o.a. Garfield

Noortje
Smurfen winterboek

* Nieuwe CD's

o.a. Ruth Jacott

tandenborstel CD

BZN
Slmply Red

Roxette

NATUURLIJK BIJ:

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL (0675) 55 35 66

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel

Zutphenseweg 1 A-Vorden-Tel. 55 37 73

Jonge Kaas
kilo

Oude Kaas
500 gram

Brie Chateau
gevuld met petnella
100 gram

Rambol Nootmix
100 gram

Herfst Paté
met hazelnoten en kastagnes
100 gram .

Pinda's versgebrand
groot of klein
500 gram

8,98

7,95

2,49

2,69

2,39

2,95
Hapjestip: plak ham besmeren met Petnella
bieslook, oprotten, doorsnijden, smullen maar!!

Café-Restaurant't Hoekje

VRIJDAG 27 OKTOBER

CHEESEHEADS
ZATERDAG 28 OKTOBER

KASBENDJEN
ZONDAG 29 OKTOBER

VOORRONDE NATIONALE
KAMPIOENSCHAPPEN KARAOKE
Spalslraal 1 - 7255 AA Hengelo Gld, - Tel. (0575) 46 12 52

l

Zaterdag 4 november 1 995
Boerderij SCHOUTEN-MAALDERINK

Baakseweg 1

VORDEN
(bij rotonde rondweg)
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AGENDA] Gezellig weerzien bij Visser Mode
NOVEMBER:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
Jeu de boulcsbaan bij de Wehmc
dagelijks geopend, info bij de
receptie.

l HVGWichmond,Ringmiddagin
Vordc n

l HVGDorp,Ringmiddagin Vorden
1 ANBOKlootschictcn'tOlde

Lettink
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 VrouwcnclubMcdlcr,l,V.N.
7 SoosKranenburg.Louisc van

Uden over S WO V bij Schoenaker
8 ANBOKlootschietcn 'tOlde

Lettink
8 Welfare handwerken, Wchmc

l! Prinsenbal,Deurdreajers
11 JubileumconcertChr. inuziekvcr.

Sursum Corda Vorden, sporthal
' tJcbbink

13 Ncd. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Kcrstguirlandes maken

14 Ncd. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Themamiddag in Almen

15 ANBOKlootschicten'tOlde
Lettink

15 Ncd. Bond van
Plattelandsvrouwen,
Wereldwinkel mödeshow in de
Herberg

15 HVGWichmond,doc-avond
16 HVGWildenborch, lezing

Thuiszorg met dia's
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen,
Kerstguirlandes maken

20 VrouwenclubMcdler
21 Ver.Oud Vorden,'Klankbeeld'
21 Soos Kranenburg 1300 jaar

Bisdom in zaal Schoenaker
21 NCVB Pastor D. Booyink

Gevangenis-pastoraat
22 HVG Dorp, Sinterklaasavond
22 Welfare handwerken, Wchrne
22 ANBOKlootschictcn'tOlde

Lettink
23 Themamiddag Vrouwenraad

Vorden in het Dorpscentrum.
'Vrouwen hoeven niet alles te
s l ikken '

24 Voorlichtingsbijeenkomst van
ANBO, KBOcn PCOB, thema
'kwal i te i t in huis ' in 'tStamperlje

29 ANBOKIootschieten'tOldc
Lcllink

Zonnebloem
De jaarlijkse middag van de Zonne-
bloem voor ouderen en hulpbehoe-
venden zoals rol stoel patiënten heeft
plaats op zaterdag 11 november in de
Hanzchof in Zutphen. Het is de orga-
nisatoren weer gelukt een zeer geva-
rieerd programma samen te stellen.
De presentatie van de middag is in
handen van Hans Kazan. Verder wer-
ken Willeke D'estell, Mark en Ellen
en het Ballctkwartct mee aan deze
Zonncblocmmiddag. Voor opgave in
inlichtingen kunt u contact opnemen
met mevrouw T. Klein Krancnbarg,
Molcnweg 4 (tel. 551347) of me-
vrouw R. Klein Kranenbarg, Hack-
forterwcg3l (tel.441269).

Collecte
De collecte voor mensen met een
verstandelijke handicap heeft in Lees-
ten, Vierakker en Wichmond een be-
drag van f l .037,50 opgeleverd.

Gezinsdienst
Zondag 5 november wordt er in de
Gereformeerde Kerk een gezinsdicnst
gehouden. Het thema van de dienst is
'Het raadsel van de liefde'. Voorgan-
ger is dominee Klaassens.

Hervormde vrouwen
De Hervormde Vrouwengroep Vor-
den kwam op woensdag 18 oktober
bijeen in de Voorde om te luisteren
naar een boeiend verhaal van de heer
Abbink uit Eibcrgcn. Hij vertelde
over het leven van een schaapherder
en l ie t zien dat dit geen rustig bestaan
is zoals dikwijls wordt verondersteld.
Want als herder moet je alles weten
over de voeding, de zicktebestrijding
en verzorging van de dieren. En daar
komt heel wat bij kijken. Het was
voor de aanwezigen een heel leerza-
me avond.

'Waf is hier aan de hand?' I-'.en van de vele reacties van mensen die afgelopen zondag langs Visser Mode liepen. Trossen
balonncn aande luifel en heel, heel veel mensen. Visser Mode hield op initiatief van twee (oud)medewerksters. Reina
Groenendal en Willy Dijkman, een reunie van oud medewerktstfcrs van Visser Mode, Het werd een enorm succes ruim 50
oud medewerkers kwamen opdagen, iedereen was omzettend enthousiast en er werden natuurlijk veel 'oude koeien' uit
de sloot gehaald. Een aantal had in de oude schoenendoos nog soms zeer oude foto's gevonden en meegebracht. Van deze
foto's en ander materiaal, zoals de openingskrunt uit 1927 en oude kasboek uit 1928, is een expositie in de zaak ingericht
en is deze week nog te bezichtigen. Vele herinneringen werden opgehaald en er werd veel gelachen. De beide dames die
de organisatie hadden kregen veel enthousiaste en dankbare reacties en zo bleek dat een groot aantal ontmoetingen nog
wel weer een staartje zullen krijgen,

Griepprik kan veel levens sparen
Elk jaar krijgen in Nederland onge-
veer twee miljoen mensen de griep.
Voor gezonde mensen is griep ( in-
fluenza) een vervelende, maar on-
schuldige ziekte. Voor anderen
(tien tot twaalf procent van de be-
volking) kan griep /.eer ernstige ge-
volgen hebben. Het gaat hierbij
vooral om mensen die hart- of
luchtwegproblemen hebben, dia-
beet of nierpatiënt zijn of mensen
met een verminderde afweer tegen
infecties.

Als deze mensen griep krijgen kan dit
leiden lot bijvoorbeeld een longonts-
teking, een ontregeling van de suiker
bij suikerpatiënten of een blijvende
achteruitgang van de conditie. Uit re-
cent onderzoek is gebleken dat jaar-
lijks ongeveer twintigduizend men-
sen in ziekenhuizen worden opgeno-

ten gevolge van complicaties van
griep. Gemiddeld tweeduizend men-
sen overlijden aan de gevolgen van
griep. Het blijkt dat nog niet de helft
(zcvcncnvccrtig procent) van de men-
sen die in aanmerking komen voor
een griepprik ook daadwerkelijk wor-
den gevaccineerd. Dit jaar is er een
landeli jke campagne gestart om de
huisaJw in Nederland te helpen om
die mensen op ie sporen, die vooreen
griepprik in aanmerking komen. Met
name wurdt er dit jaar ook meer naai'
kinderen gekeken. De jaarlijkse
gricp-^^ccampagnc (eind oktoIxT-
be^in^Pt'cmlxT) is a l t i jd een drukke
periode voorde huisartsen en hun as-
sistentes. De chronisch zieke patiën-
ten worden in die tijd thuis bezocht
voor de griepprik. Landelijke en
plaatselijke adver t en t i e s worden ge-
plaatst om iedereen te attenderen op

jaar l i jkse griepvaccinatiespreekuren.
Een algemeen bekend misvei'siand is
de gedachte dal men ook griep kan
knjgcn v u n de griepprik. Dit is n i c i
waar.

Het gricpvaccin bevat stukgemaakt
(dus onwerkzaam) virus. Het vaccin
is een mix tegen de meest te verwach-
ten griepvirussen (infhjuzu A en B).
Het lichaam reageert i^op door af-
wccrstoffcn te maken tegen dit v i r u s .
Komt men daarna in aanraking met
dit gr iepvi rus , dan kan het afwccrsy>.
teem dat met de gemaakte an t i s to f fen
onschadelijk maken,

N'.i de griepvaccinatie heeft men tach-
tig procent kans om geen griep te krij-
gen. En mocht men toch griep krijgen,
dan is dit veel minder ernstig, is men
snel ler beier en de kans op complica-
ties is heel k l e in .

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen hebben be-
/.oek gehad van de heer Blom uitElsl .
Deze vertelde aan de hand van dia ' s
over gewasbcstrijding in de particu-
liere tuin en mi l ieuvr iende l i jke be-
strijdingsmiddelen. De volgende bij-
eenkomst van de dames is woensdag
15 november. Dan zal de wereldwin-
kel een mödeshow verzorgen in de
grote zaal van 'Dc> Herbcry'. Na af-
loop is er gelegenheid om kleding en
sloffen te kopen.

Actie zuinig stoken
op zondag29
oktober van start
De actie Zuinig Stoken van de Gtumn:
gaat op zondag 29 oktober van start.
Dan kunnen de eerste standen op de
meterkaart worden ingevuld die deze
week huis aan hu is word bezorgd. 22
weken lang kan men wekelijks de
standen van de gas- en elektr ic i te i ts-
meter noteren en vergelijken. Hel no-
teren en vergelijken van cnergievcr-

bruiken is een goede zaak en leidt tol
encrgicbcwust gedrag. De Gamog
heeft ook dit jaar weer onderzocht hoc
de actie Zuinig Stoken in het afgelo-
pen jaar is gelopen. Evenals vorig jaar
blijkt dat tachtig procent van de huis-
houdens in Nederland bekend is met
de actie. Afgelopen jaar vulde 17 pro-
cent van de huishoudens de meter-
kaart wekelijks in. Voor het Gam g
gebied komt dit neer op ruim 60.000
deelnemers aan de actie.

Collecte Brandwonden Stichting

De Vordcnsc brandweer en tal van andere vrijwilliger* maken zich ook dit jaar weer sterk voor de collecte van de Neder-
landse Brandwonden Stichting. De collecte wordt gehouden in de week van 29 oktober tot 4 november. De opbrengst van
de collecte wordt besteed aan brandwondpreventie, verbetering van de zorg voor brandwondpatiënten, ondersteuning
van het wetenschapelijk onderzoek en het beheer van de Nederlandse l/uidbunk. Nieuwe collectanten kunnen zich aan-
melden bij Karin Zweers. tel. 55 29 00.

Weekendrecept
Vlogman
Gevuld stoof vlees

Benodigdheden voor 4-6 personen: 500 gram mager sioofvlees in een
l cm dikke, vierkante plak gesneden, 200 gram gekruid gehakt, 100
gram ontbijtspek, 50 gram boter of margarine, l snee witbrood, l thecle-
pcl mosterd, l theelepel fijngchakte marjolein, l thcclcpcl fijngchakte
peterselie, l (centje fijngchakte knoflook, I winterwortel, in lange dunne
reepjes gesneden, 1/4 koolraap, l prci, 1/2 liter bouillon, bouquet garni
en/of kruidenbuiltje, 1/8 liter zure room, bloem, zout, peper.

Basisbereiding stoven: Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei hel in
uitgebruisde en l ichbruinc boter aan weerszijden dicht enbak het bruin.
Neem het vlees u i t de pan en blus de braadboter af met water.
Doe het vlees terug in de braadpan en stoof het met gesloten deksel
/.achtjcs gaar.

Bereidingswijze:
1. Sla het vlees eventueel nog iets plat. Peper en zout het vlees en be-

strijk het met mosterd.
2. Vermeng het gehakt me l verkruimeld, in een beetje melk geweekt

brood, marjolein, peterselie en knoflook en verdeel dit gelijkmatig
overhel vlees.

3. Leg vervolgens de plakken ontbijtspek en de repen wortel en kool
raap in de breedterichting van het vlees.

4. Neem nu (k- op maat gesneden en gewassen prci, gebruik alleen het
witte gedeelte, en rol deze i n hei vlees stevig op.

5. Bind hel vlees op niet dun garen.
6. Braad de runderrol in de hete boter of margarine aan.
7. Bak dan het bouquet even mee en voeg de warme bouillon toe.
8. Laat de runderrol met gesloten deksel in ca. 1-1/2 uur gaar smoren.
9. Neem de rundcrrol uit de pan en snijd hem in 8 gelijke plakken.

10. Vermeng de zure room met de bloem tot een glad papje en voeg dit
aan het sniuorvocht toe.

1 1 . Laat alles even doorkokcn tot een licht gebonden saus, zeef deze en
giet hem dan over de plakken gevulde runderrol.

12. Lekker met aardappclpuree en stoofperen.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ca. l 91 5 kJ (460kcal)
Eiwit: 28 gram/Vet: 35 gram/Koolhydraten: 8 gram

slagerij Vlogman

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

4 Scoren voor de jeugd!9

'Het is een beetje sport. Als je minder energie verbruik!, scheelt dat in de uit-
stoot van schadelijke stoffen. De lucht blijft er een beetje frisser door. Dingen
die voor de toekomst van je kinderen belangrijk zijn. Dus meedoen aan de actie
Zuinig Stoken is scoren voor de jeugd', aldus voetballer Konald Koeman. Van
de hierbij afgedrukte foto is een poster beschikbaar. Deze kunt u gratis - zolang
de voorraad strekt - afhalen bij één van de Gamog-rayonkantoren. Op zondag
29 oktober gaat de landelijke actie van de energiebedrijven weer van at art en
dienen de eerste standen op de tneierkaart ingevuld ie worden. In de week van
23 tot en met 27 oktober wordt de bekende meterkaart bezorgd. In Weekblad
Contact zal tot en met 31 maart wekelijks een stooktabcl geplaatst worden met
het streefverbruik. Door het bijhouden van de standen en het vergelijken met het
streefverbruik wordt men zich bewust van het eigen verbruik. Dit leidt meestal
tot een zuiniger verbruik van gas en elektriciteit.
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Voetbal

Zeddam l - Vorden l
Zeddam en Vorden wilden er in de
bekerwedstrijd afgelopen zondag een
leuke pot van maken. Zeddam
slaagde hierin beter dan Vorden, door
sneller te combineren. In de 18e
minuut omspeelde Erwin Kaak de
Vordense achterhoede en bracht Zed-
dam op 1-0.
Een kwartier later plaatste Ronald
Visser de bal terug op Ronald de Bcus
en bracht Vorden op gelijke hoogte:
l -1. Hierna kregen zowel Zeddam als
Vorden enkele kansen om te .scoren,
maar lieten deze onbenut. Vijf minu-
ten voor de theepauze werd de bal in
de achterhoede niet goed wegge-
werkt.
Pascal Smits profiteerde hier dank-
baar van en liet Marïnho Besselink
kansloos: 2-1.

Na de rustpauze ging Vorden op zoek
naar de gelijkmaker. Dit had na 4
minuten succes. Een voorzet wrd met
het puntje van de schoen door mark
Sueters ingetiks: 2-2.
In de, 58e minuut kreeg Erik Rakitov
de bal ongelukkig tegen de schoen en
passeerde zijn eigen doelman: 3-2.
Wederom vocht Vorden terug.
12 minuten voor het einde werd van-
uit een corner de bal door Mark van
dcrLindcn hard ingekopt: 3-3.
Na de reguliere wedstrijd was dit
tevens de stand. Hierna werd de wed-
strijd met 2x een kwartier verlengd.
De spits van Zeddam kegelde in het
begin keihard tegen de onderkant van
de lat. Marinho Besselink wilde met
een safe een doelpunt voorkomen. Hij
blcsseerde zich hierbij zodanig dat hij
zich moest laten vervangen door
DennisTijssen.

Nauwelijks onder de lat liet Arnold
Daals met een keihard schot via de
binnenkant van de paal Dcnnis Tijs-
sen kansloos: 4-3.
Vorden gaf zich niet gewonnen. De
handige en snelle Hugo van Ditshui-
zen perste er nog een sprintje uit. Zijn
voorzet kwam via Jan Groot lebbink
bij Herben Eykelkamp terecht, die
met een strak hard schot Vorden vlak
voor tijd weer op gelijke hoogte
bracht: 4-4.

Dit werd tevens de eindstand. Vorden
benutte alle zes strafschoppen fe i l -
loos, het 6e schot van Zeddam ketste
op de lat. Door dit resultaat gaat Vor-
den verder naar de volgende ronde.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Alexandria.

Uitslagen
Lettele Al-Vorden Al 2-4, Reunie
B l-Vorden BI 5-4, Vorden B2-Klein
Dochteren B l l -5, Vorden C l -AZS V
C3 3-2, Eefde D l-Vorden Dl 6-6,
WarnsveldEl-VordenEI 3-3, Vorden
E2-AZC E3 2-3, Gazelle Fl-Vorden
Fl 3-3, Vorden F2-Oeken F2 2-1,
AZC F3-Vorden F3 4-0, Vorden
5-Ruurlo40-4.

Programma
CJV'ers Al-Vorden Al, Vorden B l -
Wilp B I , Vorden B2-WVC B2,
SKVW Cl-Vorden Cl, Vorden Dl-
Zutphania Dl, Vorden El-Erica El,
Brummen E4-Vorden E2, Vorden Fl -
Zutphania Fl, Brummen F4-Vorden
F2, Vorden F3-Dicrcnse Boys F2.
Vorden l-Alexandria l, VIOS Bel-
trum 2-Vordcn 2, Drcmpt Vooruit
3-Vorden 3, Vorden 4-RictmoIcn 3,
Vorden5-AZC3,GSV'63-Vorden6.

Feestavond
Zaterdagavond 28 oktober houdt de
voetbalvereniging Vorden haar jaar-
lijkse najaarsfeestavond. Aktievc
leden vanaf de B-jeugd, nïet-aktieve
leden, sponsors, donateurs en een
ieder die de voetbalvereniging een
warm hart toedraagt is van harte wel-
kom in bodega 't Pantoffeltje. De
muziek wordt verzorgd door de band
Festival.
Zoals te doen gebruikelijk zullen ook
weer een aantal trouwe leden gehul-
digd worden. Daar zijn ditmaal twee
leden bij die reeds 40 jaar lid zijn, nl.
A. Nieuwenhuis en D. Besselink. Zij
zullen met eenold-timer van hoofd-
sponsor 't Pantoffeltje van huis wor-
den opgehaald en uiteraard na afloop
weer naar huis worden teruggebracht.

Nieuwe sporttassen voor Ratti l

Het eerste elftal van SV Ratti ontving deze maand nieuwe sporttassen. Deze werden geschonken door Gasterij Schoen-
aker.

Ratti
Uitslagen jeugd 21 oktober: Ratti A l -
Vilhelmina SSS A2 5-3, Ratti Cl-
Brummen C2 3-10, Ratti D l -Lochem
D3 0-5, Rietmolen E l-Ratti El 2-8,
Ratti FI-RietmolenFI 0-7.
Programma jeugd 28 oktober: Erica
'76 Al-Rat t i Al, AZC C2-Ratti Cl,
Eibcrgcn D3-Ratti Dl, Ratti El-
Lochem E2, DEO Fl -Rat t i Fl .

Spelmiddag
Donderdagmiddag houdt de pupillen-
afdeling van Ratti een voctbalcircuit
voor meisjes en jongens van ca. 5 tot
10 jaar. Een mooie gelegenheid om
eens kennis te maken met de voctbal-
sport. Kom dus kijken en meedoen op
het sportcomplex aan de Eikcnlaan in
Kranenburg.

Sociï
Uitslag bekerwedstrijd: DZC '68-
SociïB: 2-2, na verlenging; 2-2. Sociï
wint na strafschoppen.
Competitie: Wilh. SSS F-Sociï F 7-2,
Wilh. SSS E-Sociï E 3-2, Sociï
C-Warns. Boys C 2-4, Sociï 5-Sociï 6
3-1.
Programma: Sociï Fl-Warns. Boys F,
Sociï E-Voorst E, Sociï-Klein Doch-
teren, Sp. Klarenbeek 3-Sociï 3,
Peeske 4-Sociï 3, Sociï 4-PAX 6,
Sociï 5-Brummcn 5, VIOS B o l h n i n
11-Sociï 6.

V o 11 e y b a l

DASHSorbo-Volco2
Afgelopen zaterdag ontvingen de
dames van ^^.SH-Sorbo het team
Volco 2 al^pgcnstander. Na ccn
gewonnen en één verloren wedstrijd
siondcn beide teams op gelijke
hoogte, dus het beloofde een span-
nende wedstrijd te worden. De uitslag
(3-2) doet dfïfeok vermoeden, maar
dat geeft cc^^ertckend beeld. Het
werd een wedstrijd zonder hoog-
staand volleybal waarbij beide teams
veel fouten maakten. DASH Sorbo
legde zich teveel druk op de schou-
ders, waardoor het team n ie t op i in ina l
kon presteren. Mede door een aanial
blessures behaalde het team geen
constant spelniveau. In de 5e set kon
DASH Sorbo alsnog de wedstrijd
winnend afslui ten. Setstanden: 12-15,
15-6, 17-15, 4-15, 15-6. Bij DASH
Sorbo ontbrak Miranda Dinkelman
vanwege verplichtingen elders Eslhcr
Wentink en Tamara Bos (2e dames-
team) vervingen haar,
Zaterdag spelen de dames tegen Wie-
chcrs Wiciok in Dwingelo.

DASH Heren ï-SVHarfsen l
Afgelopen zaterdag werd overtuigend
gewonnen van Harfsen. Er konden
drie punten aan het totaal worden toe-
gevoegd. De eerste twee sets werden

verdienstelijk gewonnen (15-10 en
15-9) door de heren, die met hoog
tempo de wedstrijd naar hun hand
zette. De vermoeidheid sloeg ech te r
loo in de tierde set, zodat deze verlo-
ren werd met 7-15. DASH herstelde
zich in de vierde set. Met t^Klfdc
enthousiasme als uït de eerste twee
sets, liepen de heren in deze set over
de tegenstander heen (15-7). Deze
eerste overwinning van hei seizoen
was zeer welkom en werd uijèundig
gevierd op het veld. ^P
Zaterdag speelt DASH ccn wedstrijd
in Warnsveld. De tegenstander zal
Bruvoc l uit Brummen zijn.

Uitslagen
Hrekr. DASH 2-Wesepe l 1-2, JC
Vnorw. I-DASH l 3-0, H2a DVO
3-DASH22-l ,H3aABS3-DASH 3
0-3, Dl Wik 2-DASH 3 0-3, JB WSV
2-DASH l 3-0, MA WSV l-DASH l
3-0, DP DASH 2-Bocm. 1 3 - 1 , D3a
DASH 4-Side Out 4 3-0, D3b DASH
5-DVO 5 1-2, D3a DASH 6-VIOS 3
1-2, D4a DASH 7-DVO 7 0-3, HP
DASH l-Harfsen 13-1.

Programma
D3a Sidc Out-DASH 6, Drekr. DASH
2-Sidc out, D3e div.B Wiechers
Woonoasc/DOK- DASH Sorbo l , DP
Voorw. l-DASH 2, D3a Bruvoc
2-DASH 4, D3b Bruvoc 3-DASH 5,
HP Bruvoc l-DASH 1. Dl DASH
3-Kcizerspr. 2, H2a DASH

32e Oost-Gelderlandrit goed verlopen
De Vordense auto- en motorclub
'De Graafschaprijders' hield zater-
dag de jaarlijke 'Oost-Gelderlan-
drit*. Het gaat hier om een Enduro-
rit meetellend voor het Nederlands
kampioenschap waarvan de beslis-
sing in november in Dronten valt.
De Oost-Gelderlandrit behoort qua
deelnemersveld tot de grootste van
Nederland. De Vordense motorclub
organiseerde de rit voor de 32e
keer.

Om alles vlekkeloos te laten verlopen
is de hulp van velen nodig. In lotaal
waren 100 vrijwilligers van de partij.
De deelnemers waren zaterdag na af-
loop vol lof over de door Jan Oostc-
rink en Joop Wuestenenk uitgezette
route van 68 kilometer die de senior-
rijders vier keer moesten afleggen en
de nationalcn drie keer.
De EHBO afdeling Vordcn behoefde
gelukkig geen enkele keer in actie te
komen.
Om een dergelijke rit te kunnen orga-
niseren heeft de organisatie ook de
hulp nodig van politie, grondeigena-
ren en niet te vergeten de bewoners
van de Kranenburg en de aanwonen-
den langs het parcours.

De tjjdwaarneming van de KNMV
funktioneerde uitstekend. Een uur na
de binnenkomst van de laatste rijder
kon voorzitter Joop Wuestenenk de
uitslagen al bekend maken. Er gingen
in totaal 170 coureurs van start. Er
waren 27 uitvallers. In het parcours
waren 4 klassementsproeven opgeno-
men die de rijders goed bevielen.

De uitslagen waren als volgt:
Klasse A nationalen t/m 125 CC: l Je-
rocn Arends, Schoonoord 1923,76
strafpuntcn; 2 Gerrit Schrcurs, Mar-
kclo 1985,42; 3 Eduard van Oene, Lo-
chem 2092,84. Idem klasse B boven
125 CC: l Jurgcn v.d. Goorbergh, Til-
burg 1874,78; 2 Bennic Wilken,
Nieuw Schoonebeek 1884,13; 3 Nicls
Wouters, Purmerend 1885,15. Idem
Klasse C boven 250 CC: I Bart Ger-
ritsen, Markelo 1913,49; 2 Hendrik
Hoogland. Blija 1932,65; 3 Hilde-
brand Luca 2038,19. Idem klasse D
nationalen 4-takt: l Jos Stuivenberg,
Lopik 2013,16; 2 Wim Hendriks, Nij-
verdal 2130,34; 3 Maren Moerman
Weurt 2223,35. Klasse E nationalen
4-takl boven 350CC; l Rcne Kraan.
Leimuiden 1961,07; 2 Ramon Haver-
kate, Rijsscn 1969,59; 3 Theo D.

Oude Wemc, Hengelo 1988,13. Klas-
se F 40+: l Leo Brans, Son i 989,24; 2
Jacob Homan Rhee 2067,95; 3 Cces
Langeveld, Ridderkerk 2069,34.
Klasse G senioren 125 CC: l Arwald
Nijland, Rijssen 2646,96; 2 Cornc
van Oorschot, Liempde 2686,77; 3
Stephan Braakhekkc, Vorden
2702,96. Klasse H senioren tweetakt
boven 125 CC: l Jan van Oorschot,
Liempde 2493,28; 2 Toine van Dijk,
Eindhoven 2494,17; 3 Wim H u ü c n ,
Marienberg 2640,60. Klasse I 4-takt
senioren tot 350 CC: l Eric Verhoef,
Veldhoven 2756,17; 2 Alfons Hoe-
vers, Loenen 2762,30; 3 Eddy Bergs-
ma, Hummclo3141,28.Klasse J vicr-
takt boven 350 CC: l Frank Lach,
Ulft 2629,27; 2 Erik Davids, Holten
2711,27; 3 Rinc Strcppcl, Apeldoorn
2870,50. Teams A klasse: l MC Son l
met 0,89 strafpunten; 2 'De Graaf-
schaprijdcrs', Vorden 62,13; 3 MAC
Vecncndaal 117,61. Teams B-klasse:
I BMAC Kcrkcmcijcr, Borculo
904,85; 2 Hamac II, Harfsen 960.90;
3 MSC Aldcndricl, Mill 1186,23.
Merkenteams: I Kawasaki, Badhoc-
vedorp 40,70; 2 Brouwer, Zwarte-
broek 82; 3 Husqvarna Henk Jager
172,30.

2-Kcicrspr. 2, H3a DASH 3-WSV 2,
MA DASH l-WSV l, MC DASH
l-VIOS l , JB DASH l-WSV 2, JC
DASH l -Voorw. l .

Bridge

Uitslagen van woensdag 18 oktober
van bridgeclub BZR Vorclen: Groep
A: l . hrn. Groot Bramcl/Woltcrs
60.7%, 2. dms. Kamp/Mcijcr 58.9%
3. hrn. Greidanus/Kloosterman
56.3%. Groep B: I. dms. den Elzen/v.
Manen 65.6%, 2. mw. Bcrgman/hr. de
Bic 57.1%, 3. dms. de Jongc/Kesler
55.8%.

S q u a s h

Euregio Competitie Dames
Op zondag 22 oktober heefthct
damesteam van Squash Club Vordcn
gespeeld tegen Gendringen en Raaltc.
Beide wedstrijden gingen helaas met
3-1 verloren. Allen Fiona Simpson
won haar partijen en haalde het ene
punt voor Vordcn binnen.

Dammen

Dostal Vorden 2-ADC Aalten
11-5
Het tweede team blijft aan kop mee-
draaien in de Gelderse Hoofdklasse.
Van het achttal geroutineerde dam-
mers uit Aalten werd overtuigend met
1 1 -5 gewonnen. Er waren drie winst-
partijen en vijf remises. Nina Jan-
kovskaja profiteerde na een ccntru-
maanval toen haar tegenstander het

spoor bijster werd en voor een verlie-
zende afwikkeling koos. Henk Ruc-
sink won al vroeg een schijf en
besloot de partij in stijl met een goed
uitgerekende afwikkeling.
De derde overwinning was voor Mark
Klein Krancnbarg, maar daar zag het
eerst niet naar uil. Zijn tegenstander
kreeg goede kansen op schijfwinst,
maar verzuimde daar gebruik van te
maken. Langzamerhand kreeg Klein
Kranenbarg de zaak onder kontrolc en
na een fout in het late middenspel kon
hij de winst naar zich toe trekken.
Hany Graaskamp kreeg groot voor-
deel in de aanval, maar dit leidde nic
tot ccn gewonnen positie. Simon
Wicrsma en Bennic Hiddink daaren-
tegen kwamen goed weg vanu i t nadc-
ligc posities. Jan Massclink en Saskia
Buist speelden gelijkwaardige
remises.

Massagetherapie
Annekc Filius in Ruurlo heeft ccn
prak t i jk voor Integrale Massagcthcra-
pic. Dit is ccn natuurlijke geneeswijze
waarbij het lichaam met behulp van
verschillende massagetechnieken in
staat gesteld wordt tot zclfgcnczing.
Met de integrale massagetherapie
wordt aandacht besteed aan de licha-
melijke klachten en aan de samen-
hang van de klachten met het functio-
neren van de mens. Lichamelijke
klachten kunnen ook signalen zijn
van onopgeloste spanningen. De be-
handeling zal - afhankeli jk van de
aard van de klacht - bestaan uit ccn of
meerdere massagetechnieken. In de
meeste gevallen wordt door middel
van een voctrcflcxzonc-ondcrzoek
vastgesteld waar in het lichaam zich
stoornissen voordoen. Zie ook adver-
tentie in dit blad.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10,

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Bcalrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alcxandcrlaan
De Horstcrkamp (behalve nr. 35)
Dcldcnseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P.vanVollenhovenlaan
Margrictlaan
Chr is t ina laan
Vorilenscbosweg

Fam.Koren,Elshofl5,tel.55 24 66
DeDocschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijkl t/m 15 en 2
De Lacstc

Addinkhof
H c t H c i j i n k
Hoclinkhol '
Viioniekamp
Leemyoor

Fam.de Weerd,Enkwegl5A,teL55 10 30
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraut
H.K.vanGelrewcg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B.vanHackfortwcg
Van Hecckerenstraat
Dr.C.Lulofswcg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, J ulianalaan 12, tel. 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enkwcg
de Eendracht
Molen we g

Wilhelm i nul aan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

F om. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72

B.Galléestraat
Smidsstraat
Muldcrskamp

Pr. Bcrnhïirdwcg
Zuivelhof
hot Hoge

Fam.Bargeman,Horsterkamp25jteL55 12 58
DeHorsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HefWJemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Dccanijewcg
Zutphenseweg
Groene wee

Fam. Wenneker,DeStroet9,tel.55 30 12
HetJebbink
DeBoonk
liet Hlshof
De Haar
DeSteege
HctGulik
HetWiemelink
HetVaarwcrk

HetMolenblick
HetVogelbosjc
De Bongcrd
DeHanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mi spe l kam pd ijk
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