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QEMEENTEftULLETINBORDEN

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• 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 KJ. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

ï* KLACHTEN
OPHALEN

HUISVUIL:
DONDERDAGS VOOR
12.00 UUR MELDEN

Indien u klachten hebt over het opha-
len van huisvuil, bijvoorbeeld als uw
container niet geleegd is, verzoeken wij
u dit donderdags voor 12.00 uur telefo-
nisch aan ons te melden.
Wij proberen dan dezelfde week de
klachten te verhelpen.

ERGADERING
ALGEMEEN

BESTUUR GEWEST
MIDDEN-IJSSEL

Het algemeen bestuur van het Gewest
Midden IJ ssel vergadert op woensdag-
avond, 13 november 1991 om 19.30
uur in het gebouw IJsseluwe, Schuren-
straat Ha te Deventer.

!

Op de agenda staan de volgende on-
derwerpen:

— aanwijzing lid dagelijks bestuur/
aanwijzing lid commissie;

— begroting 1992;
— inzamel- en verwerkingsplan;
— bestuursovereenkomst Gewest Mid-

den IJ ssel'-— gemeente Kaalte;
— overname stortplaats Lochem;

evaluat ie en aanschaf mini-contai-
ners met toebehoren voor het ge-
scheiden inzamelen van huisvuil;

— nader onderzoek overslag van afval ;
- bezuiniging afdeling Bediïjfsge-

Kondheidszorg GGD
— beschikbaai stellen krediet voor ver-

vanging ambulancewagen nr. 901;
— oninbaarverklaringen ambulance-

vervoer;
— overdracht röntgenapparatuur

TBG-best rijding;
— reglement persoonsregistraties;
— vervangingsschema regionale

brandweer;
— rekening courant-overeenkomst;
— aangaan geldleningen;
— beleggen liquide middelen;
—' financieel verslag 1989;
— wijziging rechtspositieregelingen.

De stukken voor deze vergadering kunt
u inzien op het gemeentehuis, afdeling
Algemene /aken.

OUW-ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 22 oktober 1991 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan de heer W.H. Weeke
te Laren, (Gld). voor het bouwen van
een woning met garage aan Het Eel-
merink (i te Vorden.

Op 23 oktober 1991 is kapve r gunning
verleend aan de heer G.A.M. Marlens,
het Molenblick 8 te Vorden, voor het
kappen van een berk op het perceel het
Molenblick 8 te Vorden. Er is een her-
plantplicht opgelegd voor een den.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
min i s t r a t i eve rechtspraak overheidsbe-

schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een be/waarschrift worden in-
gediend.

VERLENEN BOUW-
VERGUNNINGEN

MET GEBRUIK-
MAKING VAN

VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders maken
bekend voornemens te zijn, om met
toepassing van de vrijstellingsmogelijk-
heid als bedoeld in artikel 18A van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, junc-
to artikel 2 1 sub b van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening, medewerking te
verlenen aan de volgende bouwplan-
nen:

— het vergroten van een woning op
het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie R, nr. 321,
plaatselijk bekend Vierakkerse-
straatweg 28, door de familie Rou-
wen.

— het vergroten van een woning op
het perceel plaatselijk bekend ge-
meente Vorden, sektie M, nr. 237,
plaatselijk bekend Vordense Bos-
weg 3, door de tam. J.H. dejong.

De op de bouwplannen betrekking
hebbende stukken liggen toten met 15
november 1991 voor eenieder ter inza-
ge ter gemeentésecretarie.

Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die datum schriftelijk aan burgemees-
ter en wethouders worden kenbaar ge-
maakt.

j • VRIJSTELLING
BESTEMMINGSPLAN

BUITENGEBIED 1982
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft in de vergadering van 22
oktober 1991 met toepassing van het
bepaalde in artikel 46, lid 5 van het be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1982'
vrijstelling (van het meest doelmatig
gebruik) verleend van de gebruiksbe-
palingen van dat bestemmingsplan.
Een en ander ten behoeve van het ge-
bruik door de postduivenvereniging
van een voormalig PGEM-gebouwtje
op de hoek Hengeloseweg/Veldslag-
weg.

ledere belanghebbende kan hiertegen
binnen 30 dagen op grond van de Wet
administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen een bezwaarschrift in-
dienen bij burgemeester en wethou-
ders.

jü« GRENS BEBOUWDE
KOM VORDEN

GEWIJZIGD
Op verzoek van burgemeester en wet-
houders hebben gedeputeerde staten
van Gelderland besloten de grens van
de bebouwde kom van Vorden te wijzi-
gen. Het Industrieterrein valt nu ook
binnen de bebouwde kom. Aan de
noordzijde is de bebouwde kom nu be-
grensd door de zuidzijde van de Oude
Zutphenseweg, aan de oostzijde door
de westzijde van de Kcrkhoflaan. Bin-
nen de gehele bebouwde kom geldt
een maximumsnelheid van 50 km per
uur.

KTIE TANKSLAG
Indien u een ondergrondse olietank
hebt die niet meer in gebruik is, is het
noodzakelijk da t u deze tank onschade-
l i j k maakt. Dit kan door de tank te ver-
wijderen et> af te voeren of door hem
leeg te halen en op te vullen met zand.
Doet u dit niet dan loopt u de kans dat
de tank gaat lekken en er olierestanten
in de bodem komen. Dit geeft een ern-
stige bodemverontreiniging, waarvoor
de verontreinigd aansprakelijk is. Die

zal dus voor de kosten van het schoon-
maken van de grond opdraaien.
De gemeente houdt in samenwerking
met de provincie een eenmalige aktie
om deze tanks onschadelijk te maken.
U betaalt dan slechts de helft van de
kosten voor het onschadelijk maken
van de tank. De andere helft betalen de
gemeente en de provincie. Het laten
onschadelijk maken van een tank met
een inhoud van 3 m:i kost ongeveer
f 800,-. Is de tank groter of zit er meer
dan 200 liter olie in dan worden de kos-
ten hoger.
U kunt zich nog steeds opgeven voor
deze aktie, tot uiterlijk 6 november
1991. De mogelijkheid om subsidie te-
krijgen geldt zolang er geld voor be-
schikbaar is. Er is nog steeds geld, dus
meldt u zich zo spoedig mogelijk aan.
voor nadere informatie kunt u terecht
bij de afdeling ruimtelijke ordening.

^KABINETS-
VOORSTELLEN

OVER ZIEKTE-
VERZUIM EN

ARBEIDS-
ONGESCHIKTHEID

Over de kabinetsvoorstellen over ziek-
teverzuim en arbeidsongeschiktheid
bestaan v^^fctiisverstanden. Het minis-
terie van jBciale Zaken en Werkgele-
genheid heeft daarom een brochure
uitgegeven over deze kabinetsvoorstel-
len. Deze brochures zijn verkrijgbaar
ter gemeentesecretarie, afdeling Wel-
zijn. Wist^^trouwens dat in de info-
stand bij ̂ ^gerzaken bijna alle post-
bus 51 brochures gratis verkrijgbaar
zijn, evenals in de bibliotheek en op
het postkantoor?

OFFICIËLE OPENING
BRUG IN DE

BROEKWEG
De brug in de Broekweg is gereed! Ge-
let op de inspanningen die het heeft
gekost en het ongemak door de restau-
ratiewerkzaamheden voor de gebrui-
kers van deze brug willen burgemees-
ter en wethouders hieraan niet zomaar
voorbijgaan.

Op 7 november 1991 om 16.00 uur
zullen burgemeester en wethouders in
het bijzijn van enkelel genodigden
deze brug dan ook officieel openen.

Deze brug is in 1989 bij de gemeente-
lijke herindeling overgegaan van
Warnsveld naar Vorden. De brug ver-
keerde toen in zeer slechte staat. Gelet
op de veiligheid van de gebruikers heb-
ben burgemeester en wethouders be-
sloten om het herstel van deze brug
voortvarend aan te pakken.

•HWWWM-
Feestelijke
heropening
DA-drogist
Het karwei is bijna geklaard. Al vele we-
ken isJ.G.W. ten Kate bezig met de ver-
bouwing van zi jn drogistetij aan de
Zutphehseweg 2 te Vorden. Om het ge-
heel opnieuw in te richten, zal de zaak
van maandag 4 november tot en met
donderdag 7 november gesloten zijn.

Na deze korte slui t ing opent Ten Kate
vrijdag 8 november zijn nieuwe zaak.
'Een mooie eigentijdse drogisterij',
noemt Ten Kate trots zijn nieuwe win-
kel. 'Vooral extra aandacht en ruimte
voor haarverzorging en parfumerie in
de nieuwe zaak zal mijn klanter) zeer
bevallen, denk ik.'
Ten Kate is lid van de Drogisten Asso-
ciatie (D.A.) met meer dan 1000 dro-
gisterijen in Nederland. Ier gelegen-
heid van de heropening zal t r voor
groot en klein een leuk^ attentie zi jn

In nabije toekomst
één dierenartsen-
praktijk in Vorden
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst
van de plaatselijke afdelingen van de
ABTB, CBTB en GmvL (de organisatie
was in handen van de CBTB) hebben
de beide dierenartsen A.J. Noordkamp
en H. Warringa de aanwe/igen het één
en ander verteld over de toekomstplan-
nen van de Vordense dierenartsen. Aan
het bewaren van geneesmiddelen wor-
den meer en meer /waardere eisen ge-
steld, hetgeen in de praktijk betekent
dat de dierenarts meer ruimte nodig
/.al hebben voor o.m. het opslaan van
de geneesmiddelen.
Behalve het gene/en van de dieren op
de agrarische bedrijven hebben de die-
renartsen tegenwoordig veel werk-
zaamheden voor allerhande huisdie-
ren te verrichten. Specialisatie komt
dus meer en meer ,,om de hoek kij-
ken". Vandaar dat de Vordense dieren-
artsen Breukink, Noordkamp en het
echtpaar Warringa plannen aan het
ontwikkelen zijn om in de toekomst
één gezamenlijke nieuwe praktijk op te
zetten.
Het ligt in de bedoeling om /ich te ves-
tigen in het pand waar thans nog de
familie Seesink aan Het Hoge woont.
Men hoopt zo rond 1993/94 de plan-
nen gerealiseerd te hebben. „Wij kun-
nen naar de boeren en burgers toe
voor een nog betere dienstverlening
zorgen", aldus de heren Noordkamp
en Warringa tijdens de bijeenkomst
van de standsorganisaties.

Dierenarts Noordman sprak deze
avond tevens over de nieuwe ontwikke-
lingen in de rundveehouderij en dan
met name over de l)nm^Bk> in de
grond middels een injekte^mg. Hier-
door verandert ook de samenstelling
van het gras, waardoor een magne-
siumgebrek bij de koeien kan optre-
den.
Dierenarts Warringa spri^^uver het
verloop van de varkenszieW^Abortus
Blauw. Een onbekende varkensziekte
die dit voorjaar in Nederland de kop op
stak, hetgeen vele doodgeboren big-
gen tot gevolg had. Het virus is inmid-
dels gelokaliseerd en men is druk bezig
met het ontwikkelen van een anti-stof
om de/e ziekte te bestrijden.

Cursus reanimatie
„Wanneer elke seconde telt" Wanneer
iemand door een hart- of ademstil-
stand getroffen wordt, worden de over-
Jevingskansen van het slachtoffer be-
paald door de reactie: hoe sneller met
reanimeren wordt begonnen hoe beter
de kansen zijn.
De cursist krijgt tijdens de cursus enige
levensreddende „gereedschappen" in
de handen die hij/zij ook daadwerke-
lijk kan gebruiken in een situatie, waar-
in medische hulp niet direct beschik-
baar is.
Als basis voor de cursus geldt het leer-
boekje elementaire reanimatie van de
Nederlandse Hartstichting.
Voor nadere informatie kan contact
worden opgenomen met de cursuslei-
dei dhr. R. te Vaarwerk, tel. 2618.

Optreden koor
Discipel
Op zaterdagavond 9 november a.s.
geeft het bekende koor Discipel een
cvptreden in de Dorpskcrk.
Velen zullen nog met genoegen terug-
denken aan het indrukwekkende op-
treden van het koor Discipel twee jaar
geleden. Discipel behoort immers tot
de beste gospelkoren van ons land en
heeft een geheel Nederlandstalig pro-
gramma.
Het koor trad in een weekend in 1989
twee maal op in de Vordense Dorps-
kerk. Ook dit maal kan men twee keer
genieten van de zang en muziek van
Discipel. Op zondagmorgen 10 no-
vember a.s. verlenen ze namelijk ook
medewerking aan een gezamenlijke
Gereformeerd/Hervormde dienst in
de N.H. Dorpskerk.
De ongeveer 30 leden van het koor ko-
men uit vele verschillende plaatsen en
zullen daarom ook bij gastgezinnen in
Vorden overnachten. De organisatie
van het geheel is in handen van de Ge-
reformeerd/Hen ormde jeugdwerk-
groep en de evangelisatiecommissie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 3 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, gezinsdienst.
Woensdag 6 november in Geref. Kerk 19.30
uur ds. H. Westerink, Gez. dienst, Pankdag.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 3 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur ds. A.F. Osinga-Stienstra, Bre-
devoort.
Woensdag 6 november Dankdag 19.30 uur ds.
H. Westerink (gez. dienst).

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 2 november 15.00 uur Gebedsviering
voor de overledenen, bezoek aan het kerkhof.
Zondag 3 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 2 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Allerzielenviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 november Pas-
tor E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 2 en 3 november dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1, Vorden.

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
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek 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.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 2 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 2 en 3 november H.F. van Dam,
Lochem, tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur. •

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tol. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel.
1256.

05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 november 10.00 uur ds. H. Wol-
dendorp, em.pred. te Doetinchem.

Woensdag 6 november 19.30 uur ds. C.
Bochanen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 3 novembe'r 10.00 uur Gebedsvie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 november
Pastor Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 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). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Wij zorgen
dat uw drukwerk

er gekleurd op staat.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



EDWIN
INTERNATIONAL

Zutphenseweg 8

VORDEN

Tel. 2426CORNER

,ALO
De schoonheidsspecialist

Je kunt zien datje huid het lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend AN BOS- dinsdag t /m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste maandag en woensdagmiddag gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

in •

R A S

Modieuze,

zwarte pullover

met ingebreide

kleurkontrasten

Als extra een

verrassende

borduur 149, •

Modecentrum

Dorpsstraat 22 -- Ruurlo - Tel. 05735-1438

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

NIEUW!

Kersen Strudelstukjes
cake-stukjes met kersen en roomvulling

GEWOON GEWELDIG LEKKER

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5e

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

L A N D B O U W E R S

vloeibare
SCHUIMAARDE
De goedkoopste kalkmeststof bevat 20%

Z.B.W. en daarnaast enkele
nevenbestanddelen.

Voor levering of informatie:

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
WARNSVELD

TEL 05750-20853

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Videe- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

schilders-
bedrijf
verfhandci

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9

7251 BA Vorden
Tel.: 05752-1567

Ben & Eefke Wagenvoort
Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

Paardenliefhebbers
opgelet!
Wederom te koop:

gewassen
WINTERWORTELS
in zakken van 20 kilo

Voor reparaties
van
alle
merken

. BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Proef'die gouden smaak.

NU EXTRA VOORDELIG

Achterham en
Zure Zult

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,in 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,90
Borstlappen i km 13,90

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 K,IO 6,25

Erwtensoep
1 liter 3,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt uio 11,50

Schouderkarbonade i KNO 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW

OSSEBRAAD
100 gram 1,69

Gouden Achterham
1 ons 1,95

Gouden Zure Zult
1 ons 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram D,/b

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Riblappen 1 KIIO 16.90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GRt€N

Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

MAAK KANS OP EEN RENAULT CLIO "S"

De sportieve telg van Renault. Een concentratie
van talent en energie.
Of
WIN EEN VAN DE 25 VIERDAAGSE
KAAS-WIJNREIZEN

met een bezoek aan o.a. het Parijse kaasmuseum,
een kaasmakerij en een wijnchateau.
Compleet verzorgd met lunches, diners en
proeverijen.
Of
Een van de 100 luxe kaasplateaus met kaasmessen
Pak de consumentenfolder en doe mee.

RENAULT
G E E F T
JE LEVEN
K L E U R

Reclame geldig donderdag - vrijdag - zaterdag:
31 oktober -1 november - 2 november

Uit de Notenbar:

Boeren
Notenmix

250 gram l • %ƒ O

Vers van het Mes:

Brie
Gastronoom

150 gram l «

KAASPLATEAU NU 7.95
GRATIS KMSMES

Oude Snijbare Kaas
c qc

500 gram iJm+/\J

Houdt U van Volkorenbrood?
Dan moet U ons elfzadenbrood eens proberen!

Erg lekker en héél gezond!

WEEKENDAANBIEDINGEN

Weekendtaartje
DOterkOek van 5,25voor

Vordense mik (de echte)
Gevuld Speculaas
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

y WARME BAKKER

OPLAA
^\ Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt.'



Op 25 oktober 1991 is
geboren

Tieme
Zoon van Dick en Dinie Gotink
en broertje van Stef en Anne.

Insulindelaan 15
7251 EJ Vorden
Tel. 05752-3379.

Dinie en Tieme rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze

üanneke
. Arend Jan Bosma

Hermien Bosma-ter Mate
Bram
Anneleen
M aartje

Vorden, 20 oktober 1991
Het Vaarwerk 7, 7251 DD

Uw medeleven en overweldi-
gende belangstelling — zowel
persoonlijk als schriftelijk -
welke wij mochten ondervin-
den gedurende de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve
man

HARM HARTELMAN

hebben ons diep getroffen.

Voor de steun en troost welke
ons dit gegeven heeft willen
wij u langs deze weg onze
oprechte dank betuigen.

Uit aller naam,
Riki Hartelman-Bokkers

Vorden, oktober 1991

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonruimte.
Tel. 05752-6692.

• GEVRAAGD:
stalling voor caravan en
vouwwagen.
Tel. 05735-2275.

• VERLOREN:
alle autopapieren. Tegen
beloning terug te bezorgen bij
Vogtlander, Zutphenseweg
65, Vorden.

• Edwin M.
Ik wil mijnreeterug. E.R.
Brieven onder nr. 31 -1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP:
openhaardhout.
Walgemoet, Vorden.
Tel. 6646.

• GEZOCHT:
zit/slaapkamer in Vorden e.o.
voortek./constr. met ruimte
voor tekentaf el.
Brieven onder nr. 31 -2.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
openhaardhout.
Tel. 05752-3300.

• GEZOCHT:
woonruimte in Vorden met
gebr. van douche en wc voor
meisje van 20 jaar. Tel. 3475.

• TE KOOP:
z.g.a.n. elektrisch orgel
(C.R.B.), f 500,-.
Wegens overcompl. te bevr.:
tel. 6635 (tussen 17.00 en
18.00 uur).

• TE KOOP:
diverse soorten coniferen
en buxus.
Verkoop zaterdagmorgen 1
november van 9.00 tot 12.00
uur. Alles moet weg.
Schotsman, Joostinkweg 6,
Vorden. Tel. 2752.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' nodigt U uit op
maandag 4 november van
19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het
Dorpscentrum.
Fokke Voerman zal ons dan
vertellen over de actie 'Stop
de meter-vreter'
(energiebesparing), die in een
aantal plaatsen in Gelderland
al van start is gegaan.
Hartelijk welkom!

-:TH:B:H:H*BTB;BTHtB:Hf"̂

T
10 november 1991 zijn wij

Jan Groot Wassink
en

Dilly Groot Wassink- Winkels

25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren op
zaterdag 9 november a.s. van 15.30
tot 17.00 uur in Zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 EH Vorden, november 1991
Zuivelhof 9

x
j i

*X

.£

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend delen wij u mede, dat na een liefdevolle
verzorging in de Leeuwerikweide te Zutphen,
onverwacht uit ons midden is weggenomen mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

Hendrik Jan Zweverink

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden :

Vierakker :

Laren (Gld.) :

Vorden :

Hengelo (Gld.) :

Hengelo (Gld.) :

Vorden :

H.G. Zweverink-Walgemoet

J.H. de Greeff-Zweverink
J. de Greeff

A.J. Zweverink
A. Zweverink-de Greef

J.H. Zweverink
H.E. Zweverink-Lenderink

H.G. Reugebrink-Zweverink
B. Reugebrink

B.J. Zweverink
J.H. Zweverink-Bosch

W.C. Zweverink
l.B. Zweverink-van de Steen

en kleinkinderen

7251 BN Vorden, 25 oktober 1991
Het Jebbink 50

De teraardebestelling heeft plaatsgehad woens-
dag 30 oktober op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Heden ging onverwacht van ons heen onze lieve
broer, zwager en oom

H.J. Zweverink
ECHTGENOOT VAN H. WALGEMOET

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden : J.Zweverink-Zweverink
B.J. Zweverink
E. Zweverink-Eskes
Neven en nichten

Vorden, 25 oktober 1991
't Jebbink 50

Ijl MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

DEZE WEEK:

GEVULD
SPECULAAS

NU
100 gram van 2,30 voor

BIJ UW

1,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

®

• ••••••••••••••••••••••••B

VEILIG VERKEER NEDERLAND
afd. VORDEN

Laat de verlichting van uw auto nazien en eventueel bijstellen.
Bij onderstaande garagehouders kunt u terecht op:

Dinsdagavond 5 nov.:
Garage TRAGTER, Zutphenseweg, Vorden

Woensdagavond 6 nov.:
Garage GROOT JEBBINK, Rondweg 2, Vorden

Donderdagavond 7 nov.:
Garage KANT, Enkweg 5/7, Vorden

Vrijdagavond 8 nov.:
Garage ZEEVALKINK, Dorpsstraat 20, Wichmond

JONG GELRE Vorden
speelt voor u de revue

"UTGEETD'R
SPAANS NOAR TOE'

Vrijdag 1 nOV. (voor leden GMvL en NBvPL)

vrijdag 8 nov.
zaterdag 9 nov.

in het DORPSCENTRUM
Aanvang: 19.45 uur

Na afloop dansen!!!

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar

in het Dorpscentrum a f 8,- per stuk.

Aan de zaal f 10,-

Graag tot ziens!!!

J

TE KOOP
- Perceel landbouwgrond, gelegen aan de

Oude Zutphenseweg te Vorden.
Ca. 4.15 ha. Geheel of in delen met of
zonder mestquotum.

- Perceel landbouwgrond, ca. 4.5 ha.
Gelegen aan de Galgengoorweg.
Geheel of in delen.

Inlichtingen:

makelaars- o.g. en
assurantiekantoor

Telefoon

1531

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw

Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Denk aan de winterschilder!

Behang plaktafel en stoomapparaat
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor de doe-het-zelver.
Atlabasiine, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg
Vorden
Tel. 05752-6565

KLAVERJASSEN!
Café Uenk

Onze avonden zijn veranderd!

Dinsdag 19 november
17 december Kerstkaarten

Maandag 30 december extra
oliebollenkaarten

Dinsdag 21 januari
18 februari
17 maart
14 april
12 mei

Gaarne opgeven voor de competitie

Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden
Tel. 05752-1363

Inleg f 5,- per persoon

Tot ziens!

Anton en Yvor»

'T IS BEST VLEES BIJ DE
KEURSLAGER

DEZE WEEK VOOR U GESELEKTEERD:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

Rundergehaktsoo gram 5,98
DIT WEEKEND BIEFSTUKWEEKEND:

GEWONE BIEFSTUK/GEVULDE BIEFSTUK

KOGELBIEFSTUK/GEMARINEERDEBIEFSTUK

HAASBIEFSTUK/DUITSE BIEFSTUK

TIP VOOR DE BOTERHAM:

KookWOrSt (aan stuk) 250 gram 2,49

Spek 100 gram 1,49

KEURSUVCER

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

•¥•***•¥••¥••¥••¥•
SPECIAL

KALKOEN
KATENHAASJE

100 GRAM

O55

Kruidig gemarineerd, klaar in
10 minuten

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

TEN CATE en

HOLLANDIA-
ondergoed

voor dames en heren
bij:

a/d Zutphenseweg

in Vorden verkrijgbaar

HBMiffllIH
UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw

NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Vorden
Aktiviteiten Stichting

zaterdag 2 november
16.00-24.00 uur

zondag 3 november
14.00-20.00 uur

GROTE BAZAR
in de zaal van:

"DE HERBERG" - Dorpsstraat 10- Vorden

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD en ADVIES

Gebr.
Kettelerij b.v.
AddinkhoHG-
7251 VG Vorden
Telefoon 05752-2054
(b.g.g.3778of1164)

Aquatherapie

Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

= op

19,95
Geldig van 29 okt. - 6 nov. '91
Zolang de voorraad strekt.

SOHOENMODE

-VORDEN
VOORHEEN WULLINK

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.: 05752-3006



het i
Hoera.

is een bank]

Na maanden van intensieve voorbereidingen is

zojuist een nieuwe bank geboren: de SNS bank.

Dat is groot nieuws. De SNS bank is namelijk geen

bank als alle andere, maar een bank die diep gewor-

teld is in uw eigen omgeving - en daardoor net iets

meer voor u kan betekenen.

De jongste bank van Nederland is meteen volwassen.

SNS bank staat voor 'Samenwerkende Nederlandse

Spaarbanken'. Die naam vertelt veel over onze

afkomst. De SNS bank is ontstaan uit de fusie van

vier spaarbanken, die alle toonaangevend zijn in

hun werkgebied: Gelders-Utrechtse Spaarbank,

Spaarbank Limburg, Bondsspaarbank Centraal en

Oostelijk Nederland en Bondsspaarbank Midden

Noord en Oost Nederland.

De SNS bank is actief in het noorden, oosten,

midden en zuiden van Nederland. Daarbij gebruiken

we moderne en geavanceerde computersystemen.

Dit betekent dat wij efficiënt en zeer snel kunnen

functioneren.

Maar veel belangrijker nog dan ons postuur

is ons karakter. Wellicht kent u dat karakter al door-

dat u cliënt bent bij een van de banken die zijn

samengegaan. Zo niet, dan hopen wij dat u de SNS

bank zult leren kennen als bij uitstek persoonsgericht,

flexibel en alert.

Grote mate van zelfstandigheid betekent snelle service.

Bij de SNS bank hebben de individuele kantoren

in toenemende mate een grote beslissingsbevoegd-

heid. Daar is een goede reden voor. Als bank die

geworteld is in de regio kennen wij de lokale om-

standigheden - de mentaliteit van de mensen aldaar

en het bedrijfsleven - bijzonder goed. Dat betekent

dat veel beslissingen ter plekke genomen kunnen

worden. Dus krijgt u zeer snel antwoord op uw vraag

naar bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Omdat wij

onze cliënten kennen, kunnen wij ook maatwerk

leveren! Produkten aanbieden, die toegespitst op de

individuele situatie het best van toepassing zijn.

Iedereen is van harte welkom.

Ook als u geen cliënt bij ons bent, is het de moeite

waard even een van onze kantoren binnen te lopen.

Onze medewerkers zijn altijd bereid u het een

en ander te vertellen over onze produkten en onze

manier van werken. Graag tot ziens!

We noemen hem SNS III

S A M E N W E R K E N D E N E D E R L A N D S E S P A A R B A N K E N



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 31 oktober 1991
53e jaargang nr. 31

Oplegging belastingen:

Raad Vorden positief tegenover
kwijtschelding vooraf aan minima
De gemeente zal met ingang van 1992 de burgers een gecombineerde aanslag van vier belastingen
opleggen (afvalstoffenheffing, hondenbelasting, rioolrechten en de Onroerendgoed Belasting).
Onlangs deed het 'Werkverband Vor-
dense Minima' in de commissie Finan-
cicn een hartstochtelijk beroep op het
college om de huishoudens die in Vor-
den voor kwijtschelding van belasting-
en in aanmerking komen, geen belas-
tingaanslag te sturen.
Volgens het Werkverband beschikt het
gemeentelijk apparaat over voldoende
betrouwbare gegevens om één en an-
der te kunnen beoordelen. In Leeu-
warden wordt reeds op een dergelijke
wij/e gewerkt.
CDA-er A.C], van Voskuilen informeer-
de dinsdagavond in de raad of die mo-
gelijkheid ook in Vorden geschapen
kan worden.
Wethouder W.M. Voortman (P.v.d.A.):
'Weliswaar moet er nog onder/.oek
naar gedaan worden, maai' wij staan er
als college positief tegenover. We stre-
ven naar een geintrigeerde kwijtschel-
ding', aldus Voortman die zei dat het in
de bedoeling ligt van het college om
daar het minimabeleid bij te betrek-
ken.
'De procedure /al in 1992 in werking
worden gesteld. De exakte uitkomst
weet ik nog niet. Wel willen we het 'mo-
del Leeuwarden' erin betrekken', aldus
wethouder Voortman.
Liberaal J.M. Pelgrum informeerde
naar de mogelijkheid om voor de bur-
ger het aan ta l betalingstermijnen met
één of twee te verlengen.
Wethouder Voortman deelde hierop
mede dat de belastingen in drie termij-
nen met een betaaltijd van twee maan-
den voldaan kunnen worden. 'Het mag
ook in meerdere termijnen of na /es

maanden ineens. Het is echter niet
wenselijk om over het belastingjaar
'heen' nog belastingen te innen', aldus
de wethouder die de raad er bovendien
attent op maakte dat de burgers te al-
len tijde verzoeken om uitstel kunnen
indienen.
'Nu de belastingen in één aanslag wor-
den opgelegd mag ik dat vrij vertaald
als besparing op de arbeidskosten
/.ien? Kunnen we dan met minder per-
soneel toe?', /o informeerde WD-er

J.M. Pelgrum bij het college.
Wethouder W.M. Voortman wees erop
dat door de taakoverdracht van rijk
naar gemeente (OGB), de gemeenteer
in fei te één taak bijkrijgt.
'De automatisering zorgt vooreen effi-
ciënte besparing waardooi er voorlo-
pig althans, geen personeelsuitbrei-
ding nodig is', /.o reageerde Voortman.
A.H. Boers (CDA) deed een beroep op
het college om toch vooral naar de bur-
ger toe, een goeie voorlichting te ge-
ven.

Omruilen afvalcontainers
'De afvalcontainers zijn be/.orgd. Ik
hoor in Vorden een heleboel enthou-
siaste geluiden', aldus een opmerking
van CDA-er Boers die desgevraagd van
wethouder mevrouw M. Aartsen-den
Harder (CDA) te horen kreeg dat t.z.t.
niet alleen de mogelijkheid bestaat om
de grote 'gr ij/e' container te ruilen
vooreen kleiner formaat, maar dat ook
de 'groene' container tegen een grote-
re geruild kan worden.
Over een halfjaar /al er een evaluatie-

gesprek plaats vinden over de afvalcon-
tainers in Vorden.

Veel gewen op publieke
tribune
De raadsleden in de gemeenteraad ke-
ken elkaar dinsdagavond een beetje
vreemd aan toen op de publieke tribu-
ne de ene na de andere omhel/ing
volgde. Stralend middelpunt was Die-
werke Folkertsma die door een aantal
vriendinnen uitbundig met haar ver-
jaardag werd gefeliciteerd.
'Ik ben toch even naar de raad gegaan.
Kr /al wel niets beslist worden, maar ik
wilde wel graag de reakties horen', al-
dus dejarige.
Voor de goede orde: Diewerke Fol-
kertsma is degene die namens het
'Werkverband Vordense Minima' een
lans brak voor de/e doelgroep door te
vragen geen belastingaanslagen te stu-
ren naar die huishoudens die voor
kwijtschelding in aanmerking komen.
'Als wij geen aanslag gemeentelijke
heffingen krijgen toegestuurd wordt
de geldstroom van arm naar rijk op dit
punt even gestopt. In de visie van orga-
nisaties van uitkeringsgerechtigden is
dat een stukje echte sociale vernieu-
wing. Dat stukje /ou Vorden sieren', zo
sprak zij toen bij die gelegenheid.
Toen /ij dinsdagavond breed lachend
na afloop van de raadsvergadering de
/.aal verliet was duidel i jk te /.ien dat het
nog een leuke verjaardag voor haar
/ou worden! Haar verzoek lijkt immers
ingewilligd te worden.

Groep voor rouwverwerking
De Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen (werkzaam binnen de gemeenten Gorssel, Hengelo
(Gld.), Lochem, Ruurlo, Steenderen, Voorst, Vorden, Warnsveld,
Zelhem en Zutphen) start 14 november in Lochem met een groep
voor rouwverwerking, onder (bege) leiding van maatschappelijk
werkende Ria de la Rie.
De groep is bedoeld voor inwoners van
de gemeenten Corssel, Hengelo
(Cld.), Lochem, Ruurlo, Steenderen,
Vorden, Zelhem en Zutphen, die bij de
verwerking van het verlies - - door
overlijden — van hun partner extra
hulp nodig hebben.
Mannen en vrouwen vanaf ca. 45 jaar,
die bereid en gemotiveerd zijn hun er-
varing met anderen te delen en daar-
van beter te worden, kunnen meedoen.
Centraal thema in de groep zal de
vraag zijn: 'Wat betekent het om /on-
der partner verder te moeten leven?' Kr
wordt aandacht besteed aan:
— gevoelens van verdriet, angst, boos-

heid, schuld;
— eenzaamheid, het alleen wonen;
— reacties van familie, vrienden en

kennissen;

— hoe kun je de hulp en steun krijgen,
die je nodig hebt?;

— hoe richtjeje leven opnieuw in (da-
gelijkse bezigheden, vrije tijd, hob-
by's, relaties, e.d.)?

De groep zal v i j f t i en keer bijeenko-
men, op donderdagochtend, in het ge-
bouw van de Regionale Stichting voor
Thuiszorg en Maatschappelijk Werk,
aan de Zwiepseweg 27 te Lochem.
Vooraf zal met elke belangstellende
een intake-gesprek worden gehouden,
waarin bekeken wordt of deelname zin-
vol is.

Telefonische aanmelding is tot uiter-
lijk 5 november mogelijk bij Ria de la
Rie; zij is op werkdagen bereikbaar on-
der telefoonnummer 05730-57258.

RECEPT
V N D W K

S L A G E R IJ V L O G M A N

Gehakt in roomsaus
Gehakt van vlees wordt overal ter wereld gegeten en het aantal
recepten voor het maken van gerechten met gehakt is dan ook
bijzonder uitgebreid. Kleine gehaktballetjes in een roomsaus met
tuin kruiden is een gerecht dat u in een ommezien maakt en waar-
mee u vast en zeker succes heeft.

Reken voor 4 personen op 350 a 500 gram rundergehakt of half-orn-half. Maak
het gehakt aan met wat geweekt broodkruim, losgeroerd ei, zout, pepx-r en noot-
muskaat. Vorm er bal let jes van /o groot als walnoten.
Breng in een wijde pan een royale- hoeveelheid water aan de kook. Voeger wat /out
aan toe. Kook de gehaktballetjes er boven een laag afgestelde warmtebron in 10
minu ten gaar in. Houd de balletjes in het water warm en laat ze vlak voor het
opdienen even in een zeef uitlekken.
Smelt in een pan met dikke bodem 35 gram boter. Roer er 30 gram gezeefde
bloem door en b l i j f zolang roeren tol een egaal mengsel is verkregen. Schenk er,
onder voortdurend roeren, 2 deciliter lauwwarme melk en daarna 1,5 deciliter
lauwwarme (koffie) room bij. Blijf zolang roeren tot een gebonden saus is ont-
staan. Breng de saus op smaak door er l theelepel bouillonpoeder (of een stukje
vaneen boui l lontable t ) bij te doen.
Laat de saus 3 tot 4 minuten zachtjes doorkoken. Warm er daarna de goed uitge-
lekte gehakt balletjes in op en schep 3 eetlepels fijn gehakte peterselie een een
s n u f j e fijngewreven gedroogde t i jm door.
Doe alles over in een voorverwarmde schaal en strooi er eventueel nog wat fijn-
gesneden bieslookover.

W/A' geef er gekookte bleekselderij en aardappelpuree of macaroni bij .
Bereidingstijd: \ 5 -20 minuten.

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van tic m/«»7/r

Bij dezen verzoek ik Wethouders en
voorstemMtnde Raadsleden dit inge-
zonden s^^goed te Ie/en, ook al om-
dat ik op mijn brief van 1()-1()-'91 nog
steeds geen antwoord heb ontvangen.

Naar aanleiding van het stuk in ,,De
Graafschapbode" van 22 o kt. jl. wil ik
mevr. de Wethoudster van antwoord
dienen. Wanneer zij in een schrijven
van jl. 2 okt. '91 rustig schrijft dat bu-
ren en/of famil ie of kennissen kunnen
zorgen voor het venoer van de contai-
ner naar de straat, terugbrengen en
schoonmaken, dan geeft ze blijk dat
haarde bekwaamheid van wethoudster
volkomen ontbreekt. Alleen het gezeg-
de van buren, vrienden of familie
b l i j k t , dat ze in het geheel niet weet wat
dat gebeuren inhoud.

Wat ik van U had venvachl, dat l ' voor-
dat U dit totaal overhaaste besluit had
genomen, zelf eens naar één of twee
plaatsen in Nederland was gegaan en
met die mensen die er al verschillende
jaren de ellende van ondervinden. Ik
zelf heb dat wel gedaan, om een paar
raadsleden van mi jn dub de VVD op
de boogie te brengen. Zij hebben dan
ook terecht tegen gestemd, er was zelfs
iemand die er bij vertelde dat degene
die de/e monsters in de handel bracht
ei /elf maai ingestopt moest worden.

Als U over een half jaar de „groene
container" ruikt, wordt je de stank
nooit meer kwij t .

Verder de smoes over een h a l f j a a r kun
je zo nodig een kleinere krijgen. De ge-
bruikte containers zijn dan 2e-hauds
geworden. Moeten wij soms ook op-
draaien voor het verlies daarvan.

Ik wil in de/en niet Ie ver gaan, maar
vergeet nooit dat je een kleine man
nooit een veel te grote broek moet ko-
pen met de hoop dat hij er na verloop
van jaren wel in zal groeien. Mocht U
ambit ies hebben vooreen gesprek met
mij dan voel ik daar veel voor. Een juis-
te man of vrouw op de goede plaats is
prima, maar dan wel een hij en zij met
kennisvan /aken.

P.S. Een aantal couranten hebben mij
gevraagd of ze een en ander over
mochten nemen. Ik heb alleen gezegd
ik wacht af wat de Gemeente Vorden
doet, /o niet dan krijgen ze van mij de '
volledige medewerking.

Met dank aan Drukkerij Weevers voor
dit ingezonden stuk,

/./". van Ark,
Molcnwt'g 39, Vonlt'n.

K.P.O.Vierakker
22 Oktober had de K.P.O. weer haar
maandelijkse bijeenkomst. De voor/i t-
ster opende met een gedicht over de
herfst. Daarna werden de notulen
voorgelezen en kwamen de binnenge-
komen stukken aan de orde.
Ook was er weer een brief van 'Intra-
tuin' uit Lochem binnengekomen. Als
vereniging kun je daar dan weer heen.
De bedoeling was om op 26 en 27 no-
vember er heen te gaan. Dit gaat niet
door.
De/e data zitten vol. Het wordt nu 12
en 13 november 's morgens. De dames
die zich opgegeven hebben en niet
kunnen, willen die kontakt opnemen
met Truus Dimmendaal. Degenen die
nog graag meewillen en zich nog niet
hebben opgegeven, kunnen dit alsnog
doen voor(i november.
Verder is de K.P.O. uitgenodigd bij de
H.V.G. op 13 november. Deze avond
gaat over dementie.
De kerstavond zal weer verzorgd wor-
den door enkele leden.
Hierna werd het woord gegeven aan de
dames Coobs die de avond verder ver-
zorgden met zang, sketches en gedicht-
jes in het dialect. De lachspieren kwa-
men al gauw los en ook enkele oude
liedjes werden al gauw meege/ongen.
Het was een erg gezellige avond die z.e-
ker voor herhaling vat baar is. De dames
Coobs werden bedankt met een warm
applaus. De voorzitster bedankte de
dames en bood hun een bloemetje en
een envelop met inhoud aan. Ook de
man achter de schermen werd niet ver-
geten.

Welfare tevreden
De druk bezochte 'Welfare Bazar' van
het Rode Kruis bracht in totaal
f 3.203,25 op. Met dit mooie bedrag is
de Welfare erg bl i j . Dit bedrag is inclu-
sief de opbrengst van de verloting
f 375,-, de grabbelton f 36,50 en de
consumpties f 134,-.
Zoals elk jaar had de Wehme-direktie
ook nu weer voor de koffie/thee met
cake en koek gezorgd. ^^
Van drie teddyberen moe^^et totaal-
gewicht geraden worden en dit gewicht
was 1255 gram. De beren zijn gewon-
nen door: mevr. /.weverink, Heidewe-
versweg 4, Hengelo, 1250 gram: mevr.
Bijenhof, Burgemeester JWleestraat,
Vorden, 1240 gram; me^^Rouwen-
horst, Pastorieweg l, Vorden, 1200
gram.
De Welfare-groep is de be/oekers van
de Ba/ar /eer erkentelijk en ook dege-.
nen, die het welfarewerk een warm hart
toedragen.

Bekroonde
produkten
keurslagerij
Vlogman
Onlangs werd de 26e Slavakto gehou-
den te Utrecht. (De/e wordt slechts
eens in de 3 jaar gehouden.) Aan de/e
Slavakto /ijn de alom bekende vakwed-
strijden verbonden.
Een 'must' voor de slager om zijn vak-
kennis te toetsen met de collega-sla-
gers. •
Zo ook heeft keurslager Vlogman
meegedaan aan de/e vakwedstrijd met
de volgende produkten met erachter
de bekroning:
Zeeuws spek, zilver bekroond; gekook-
te worst, zilver bekroond; fijne kook-
worst, goud bekroond; droge worst,
goud bekroond.
In de winkel kan men p rol neren van
de/c- successen van keurslagerij Vlog-
man. Zie ook de advertentie in dit Con-
tact .

WEGENS ACTIE,, HELP MEE VOOR SPEE"

Ghanees bezoek aan
Vordense jeugd

Ghanees bezoek op school: v.Ln.r. Irma Leyenaar,Josef, Steven Knoef, Tèhtèh
en dhr. Spee.

De afgelopen week is in Vorden de actie voor het Ghanese dorp
Oyarifa van start gegaan. De Vordense jeugd zette zich in voor een
onderwijsproject in het Afrikaanse dorpje. De leerlingen van de
Chr. basisschool Het Hoge gingen hun buren, familie en beken-
den langs om door middel van het doen van klusjes geld bij elkaar
te brengen.
Donderdag 24 oktober j . l . kregen de
leerlingen op school be/oek van dhr.
Spee uit Brummen, die het project
coördineert en van Tèhtèh en José f,
twee mensen uit Chana /elf. In de gr
meensc hapsruimle van de school kre-
gen de leerlingen uit elke klas ui t leg
over de actie en over Ghana. Dhr. Spee
droeg daarbij de mantel die hij van een
Chanese s tamkoning had gekregen.
De koning had hem gevraagd die- man-
tel steeds aan Ie doen, wanneer hij er-
gens over C.hana ver te l t . Ook had hij
Afrikaanse ins t rumenten meege-
bracht.
Door middel van dia's maakten de leer-
lingen met dr drie gasten een denk-
beeldige reis per vliegtuig naai Af r ika
en vervolgens per voet van Zuid- naar
Noord-C.hanaen terug. De jongste kin-
deren uit de groepen l en 2 kregen van
de twee Ghanc/en Ie horen, hoe hun
leeftijdgenootjes in Ghana leven. Zij
gaan niet naar school, maar helpen
t h u i s mei vegen, waler halen, etc. Ook
leerden de kinderen een Afr ikaans
liedje.

Kaarsen
F.en ander onderdeel van de actie is de
verkoopvan kaarsen met cru mooie al-
druk van het Vordense gemeentehuis
of van de1 NH Dorpskei k. De/.e kaarsen
werden door de jongelui van

jeugdkerk, t i ene rc lubs en /ondags-
school verkocht. De kaarsen die nog
over/ijn, kunnen zondagmorgen 2 no-
vember a.s. besteld worden. Bij de u i t -
gang van de (ierelormeerde kerk en de
Heivormde Dorpskerk liggen inteke-
n l i j s t e n . Wie /o'n fraaie kaars wil heb-
ben, kan / i j n naam en adres i n v u l l e n .
De kaarsen worden vervolgens t h u i s
be/.orgd. De opbrengst van de kaarsen
is weer voor hel project in ( )yar i fa .

CJV bezig met Actie
, ,Help mee voor Spee''
De CJV gaat mater ia len ver/.ame-
len voor liet projekt van dhr. Spee
in ( ihana . l Iel gaat daarb i j om een
projekt waarbij ondergenoemde
spullen voor verschillende vor-
men van ondenvijs nodig z i j n :
(kleur)potloden, krijt, schr i f ten ,
scharen, naalden, garen, verband,
pleisters en lakens, l i e t mogen
ook gebruikte spullen /ijn.

Mocht u bovengenoemde spullen
af willen staan ten behoeve van
dit projekt, dan kunt u ze op de
vrijdagavonden inleveren bij ,,'t
Achterhuus" (achter de gerefor-
meerde kerk). (Eventueel kunt u
ook bellen: tel. 05752-2789.)

Filmavond Oranjecomité
Vierakker-Wichmond
Dinsdag 5 november a.s. houdt het Oranjecomité haar jaarlijkse
filmavond over de optocht van de versierde wagens die in 1991 in
de optocht mee hebben gereden.
De/e avond wordt gehouden in het Si.
I.udgeiusgebouw te Vierakker. Op
de/e avond zal dhr. J. Tjoonk weer een
fantast ische film vertonen over de ver-
sierde-wagens.
Vervolgens kunnen de aanwe/igen vra-
gen stel len aan de deskundige j iny , die
op alle gestelde vragen tekst en ui t leg
/al geven.

De/e avond is niet dllccti voor de bou-
wers van de wagens, maar ook voor alle
i n ge/et enen van Vier. ikker-Wich mond,
levens is de jeugd ook van harte wel-
kom.
Het bes tuur hoopt hiermee een s t i m u -
lans l i - geven, /odal er hel volgend jaar
weer meer wagens aan de start /.uilen
verschijnen.

s o
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VORDEN
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 10.00-12.00 uur

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie dat voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voor-
zieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Vrijwilligers gevraagd
Er is in de Gemeente Vorden veel te
doen voor de oudere inwoners door
vrijwilligers of vrijwilligsters. De SWOV
wil graag het aanbod van vrijwilligers
afstemmen op de behoefte. Het is daar-
om, dat wij iedereen, jong en oud, die
vrijwilligerswerk voor ouderen wil
doen, oproepen zich te melden bij de
SWOV.
In gezamenlijk overleg kan dan bezien
worden op welk vlak de vrijwilliger in-
gezet kan worden. Wij hopen op veel
reacties.

Nieuwe steunfunctionaris
Het Dagelijks Bestuur van de SWOV
heeft als nieuwe s t eunfunc t iona r i s be-
noemd mevr. Louise van l 'den. Mevr.
van L'dcn is 12 jaar en woonachtig in
Borculo. / i j komt per l november

in dienst van de SWOV.

/ij /.al in principe van dinsdag lol en
met vr i jdag iedere morgen aanwezig
zijn. Het spreekuur b l i j f t gehandhaafd
op woensdagmorgen. U k u n t na tuur -
l i j k a l t i j d bellen vooreen afspraak.

Alarmering
Wij maken u erop a t t e n t , dat indien u
een alai mei ingstoestel nodig meent te
hebben, u zich het beste in eerste in-
s t a n t i e k u n t melden bij dr SWOV'. Be-
zien kan dan worden of er een toestel
voor u aanwezig is, ui teraard nadat een
indikat ie heelt plaatsgehad.
Wij wij /en u erop. dal de t h a n s in Vor-
den gevolgde wijze van alarmering vol-
doet aan de- eis van snelle reactie bij
gegeven alarm in het kader van de
mantelzorg.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
uitvoering van het bepaalde in artikel 13 van het Be-
sluit grenswaarden binnen zones langs wegen van de
Wet geluidhinder bekend, dat bij de navolgende voor-
genomen verbouwplannen de ten hoogst toegelaten
gevelgeluidsbelasting (50 (DB(A)), als bedoeld in arti-
kel 82 van de Wet geluidhinder wordt overschreden.
Het gaat daarbij om een geprojecteerde woning in de
voormalige lagere school in de Kranenburg, adres
Ruurloseweg 97 op verzoek van dhr F. Rouwhorst,
Ganzensteeg 4a te Vorden, alsmede een geprojec-
teerde woning in de voormalige lagere school aan de
Ruurloseweg 106 te Vorden, op verzoek van dhr J.
Lieftink, Ruurloseweg 106 te Vorden. De geprojec-
teerde woningen zijn gelegen in de geluidszone van
250 meter uit het hart van de Ruurloseweg.

In verband hiermede zijn burgemeester en wethou-
ders voornemens bij Gedeputeerde Staten van Gel-
derland een verzoek te doen tot vaststelling van een
hogere geluidsbelasting (resp. 58 en 55 dB(A) zonder
aftrek) aan de gevels van de betrokken woningen. Het
ontwerp-verzoek met bijlagen ligt vanaf vrijdag, 1 no-
vember 1991 gedurende een maand ter visie op de
Afdeling ruimtelijke ordening van de secretarie van de
gemeente Vorden. Gedurende die termijn kunnen
schriftelijke bezwaren ten aanzien van de ontwerpen
ingediend worden bij burgemeester en wethouders
voornoemd, p/a postbus 9001, 7250 HA Vorden. Op
donderdag, 28 november 1991 is een openbare zitting
gepland, enwel om 10.30 uur (dhr Rouwhorst) en
10.45 uur (dhr Lieftink), waarbij een ieder in de gele-
genheid wordt gesteld opmerkingen ten aanzien van
het ontwerp van het verzoek te maken. Deze zitting
zal worden gehouden in de wethouderskamer van 'De
boerderij', afdeling Welzijn.

Vorden, 28 oktober 1991.

De burgemeester van Vorden,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 1 november 1991, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis),ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Kranenburg 1991, nr. 1'.

Genoemd plan heeft betrekking op de wijziging van de
bestemming
van de voormalige school in Kranenburg in een be-
stemming 'Wonen'. Op grond van voornoemde be-
stemming kan de voormalige school tot (3) woonruim-
ten met bijbehorende ateliers worden verbouwd.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 31 oktober 1991.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

VERJAARDAGS-
PARTIJTJE VIEREN?

DOE HET EENS MET EEN
HUIFKARTOCHT!

FNRS MANEGE
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - Vorden
Tel. 05752-2340

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9 00-20.30 uur:
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-uorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

(spaar - annuïteit - leven - lineair)
Wij kunnen u er alles over vertellen...

RENTE

Bel vandaag nog voor informatie

05430-18585
Kantoren in: Winterswijk - Nijmegen - Bocholt (D)

Wenzel Spellbrink
assu ran t i ën en bemiddel ing o.g.
Markt 25. Winterswijk. Tel. 05430-18585

psychiatrisch
centrum 'Het
Groot Graffel'

Ons centrum biedt opvang- en behandelmogelijk-
heden aan bijna 600 patiënten, op lokaties in
Warnsveld, Zutphen, Vorden en Doetinchem.
Binnen unit 6 van het funktieblok Care, Het Enzerinck
te Vorden, zijn de funkties verplegen, verzorgen en
begeleiden dominant.
Wij zoeken voor deze unit

inval-verpleegkundigen (A, B of Z)/
ziekenverzorgenden of
mdgo-vz/vp-ers

die op afroep beschikbaar zijn voor het verrichten van
invaldiensten.

De mogelijkheid tot kinderopvang is in Warnsveld
aanwezig.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevrouw
W. Becker, unitmanager, telefoon 05750-22133.
Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen we graag bij het
stafbureau Personeelszaken & Opleidingen van
Het Groot Graffel, postbus 2003, 7230 GC Warnsveld.

91-22

ZA1 ÏRDAG 2 NOV,

BAKKERIJ 'T STOEPJE
OOKBJUOPDE

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'T STOEPJE
SPAKENBURG

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden.

Met een kompleet Warme Bakkers Assortiment
ELKE VRIJDAG op de markt in VORDEN

3 GEVULDE SPECULAAS 5,
3 BANKETSTAVEN 5,-

5SPECULAASBROKKEN 5,
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT!

MÜZl EKCAFE

Alles voor de schietsport

ZONDA&3 NOV.
W£IHKAUCH

buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

In de maand november

50% KORTING
op leren tassen, horloges,

luxe ceinturen

DEMI-Byou
Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 3785

's Maandags gesloten

Urtica VA^pronq
Reeoordweg 2, Vorden

Tel. 3459

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
in biologische en biologisch dynamische produkten

AANBIEDING van 1-11-'91 t/m 7-11-'91

WITTE KOOL kg f 1,10

Openingstijden:
dit/m vr9.30- 12.00 uur

za9.30- 12.30 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

' 'Alles kan anders . . ."

Paranormale heelkunde is
een andere wijze van helpen
genezen. In onze praktijk
bieden wij:

PRAKTIJK
ANTON W. OSKAM

• Behandeling alle lichamelijke en/of psychische klachten
voor kinderen en volwassenen

• Therapeutische gesprekken over oorzaak klachten
• Gesprekken en adviezen over levenswandel, zaken, zin

van bestaan en werken (bedrijven)
• Informatie en hulpverlening op gebied van para-

psychologie.

Voor informatie en afspraken tel.: Ruurlo (05735) 1100.

De NIEUWE COLLECTIE
1991-1992
is binnen!

VAN
SHOWROOMMODELLEN +

INRUILMEUBELEN

* Bankstellen *Eethoeken
* Salontafels * Karpetten etc.

ZATERDAG 2 NOV.
VAN 9.00-16.00 UUR

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286



Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag THERMOFIT
half wollen ondergoed,

a/d Zutphenseweg in Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Vorden
Aktiviteiten Stichting

zaterdag 2 november
16.00 - 24.00 uur

zondag 3 november
14.00 -20.00 uur

GROTE BAZAR
in de zaal van:

"DE HERBERG" - Dorpsstraat 10 - Vorden

i i

n R F S T

K O I. L

W I

K T

N T

I E

Modisch kolbert m 'pied de poule'dessin en met korte zijsplitten
Eandplooipuntalon m een ingetogen kleur bkuw.

MODE MET
EEN BOEIEND

KARAKTER
GEZIEN IN DE FOLDER

Modecentrum

Dorpsstraat 22 RUURLO Tel. 05735-1438

Oud-Hollandse spelen
voor moderne mensen.

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Parelhoen
per stuk
Zie recept elders blad!

VERS UIT EIGEN
KEUKEN:

Jachtschotel
100 gram

Wildbotten
500 gram 2, UU

BIJ UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen

Tel. 05750- 1 7707

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

HBMËBliHÜ!Bl
VER VOORUIT

IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000
Eigen technische dienst

Torn Boer,
Bedrijfschap
Slagersbednjf l

slagerij Rietman & Zn.
(Jac Hermans)

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

EXTRA REKLAME
donderdag 31 oktober - vrijdag 1

zaterdag 2 november

Mag-ere Runderrollade
15.99

Duitse Bief Stuk 1 00 gram . . l . 79

Varkensfricando
SOOgram

Gebraden Gehakt
150gram

6.99

1.69

maandag 4 november

Speklappen 1 kilo 6.98

Hacheevlees soo gram 4.98

dinsdag 5 november

Verse Worst grof of fijn

1 kilo ..

Runderworst 500gram

6.98
4.49

woensdag 6 november

Gehakt h.o.h. 1 kilo

Championgehakt
500 gram

6.9S

3.98

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen:

150 gram Schouderham en 150 gram Snijworst voor 3.50

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Husqvarna

Normaal ƒ 1349.-
Inruil - 150.

Nu ƒ 1199.-

Met de CARMEN haalt u Zweedse kwaliteit in
huis voor een aantrekkelijke prijs.
Electronische snelheidsregeling en krachtige
motor voor het moeiteloos naaien van zware
stoffen en leer. Alle nuttige steken voor
gewone stoffen en stretcnstoffen zijn in een
handomdraai in te stellen.
Nu tijdelijk met inruilpremie!

JHJniisqvarna
"̂  Kwaliteit uit Zwéééden

Uw Husqvarna dealer:

HUSQVARNA
NAAIMACHINE-SPECIAALZAAK

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Ju r c 1 1 W0 v. cl. Garde
voor hun vak

Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750-19222

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc. ^nri/isjlRijksstraatweg 91 'V*srrj]

BOVAG
WARNSVELD
tr 05750-22816

REULING

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

De enige echte
BK koekepan met
reliëfbodem

Het is nu tijd om uw oude kpeke^J^

pan in te ruilen voor een echte BK koekepan^

met reliëfbodem (0 24 en 28 cm), met of'ss|J|

zonder Superhard® anti-aanbaklaag. Superhard^^

KT?> is tijdens de aktie verkrijgbaar'?

in wit/grijs en mat zwart. Pak

kans en kom snel langs.

De aktie is
geldig tot 1-1-1992.

Das
beter
koken G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742



Geen dag zonder Vezo Franse kaas, een feest met
geur en kleur
Net als wijn is Franse kaas sterk gebonden aan de streek van
herkomst. Door de eeuwen heen heeft dit geleid tot een enorme
variatie in smaak, vorm en karakter. Franse kaas is van oorsprong
een boerenprodukt dat nog steeds in kleine ambachtelijke bedrij-
ven, maar tegenwoordig ook in moderne fabrieken, wordt gepro-
duceerd. De keus is enorm als men bedenkt dat Frankrijk zo'n
400 verschillende soorten kent.
Blauw, uit c n rood / i j n niet alleen de
drie kleuren die Frankr i jk en Neder-
land vertegenwoordigen. Ook Franse
ka/en kan men in de/.e kleurcatego-
rieën indelen. ledere kaas heef t / i j n ty-
pische, streekgebonden kenmerken,
(ia bij Groentevakman H u i t i n k maar
eens kijken wat het blauw-wit-rode
kleurenpalet ons te bieden heeft.

Maak kans op een Renault
Clio 'S'
De sportieve telg van Renaul t . Keneon-
c e n t r a i i e van t a l e n t en energie.

()f win een van de 25 vierdaagse kaas-
wijnreizen met een be/oek aan o.a. het
Pai ijse kaasmuseum, een kaasmakei ij
en een w i j n c h a t e a u . Compleet ver-
/orgel met lunches, diners en proeve-
r i jen .
Of eert van de 100 luxe kaasplateaus
met ka as n i essen.
Hij Croentevakinan H u i l i n k in de
Burg. Calleestraat is het vanaf donder-
dag Frans gekleurd. In samenwerking
met danige droot Jebb ink geeft ook de
Renau l t ( l l i o 'S' 'acte de present e'.
Consumentenfolder en wedstrijdfor-
mulier / i j n in de winke l te verkrijgen.

na CiROEP VORDEN

Mei de/e slag/in is de f a m i l i e Horstman winnaa r geworden van de Ie Phi l ips
vvasdrogei van f 1.595,-. Winnaars van de slagroomtaarten staan vermeld in de
Vezo. De aktie loopt tol l D november 1991.

Wie wordt Prins Carnaval?
Karnavalsvereniging De Deurdreajers
In Residentie 'De Herberg' /al op l (i november de/e brandende vraag
beantwoord worden t i jdens het Prinsenbal .

Mister X ~

l c Aanwij/ . ing: •
2e Aanwij/ . ing: De Prins sleekt in een prima vorm.

Op dinsdag 22 oktober lussen 22.30
en 23.00 u u r werd er bij een woning
aan de /utphenseweg een personen-
auto ontvreemd. De personenauto
stond op het erf van de woning.

Zaterdag 26 oktober werd er aangif te
gedaan van diefs ta l van een /gn. Mer-
ccdes-ster. I Iet embleem van de aan de
dhr i s t ina laan geparkeerd staande
Mercedes Ben/ werd van de grill van
het voertuig afgebroken.
Tevens werd er de/e dag a a n g i f t e ge-
daan van d i e f s t a l van een damesfiets.
De flets stond gestald op het NS-stalion
Ie Vordcn.

Maandag 28 oktober werd er aang i f t e
gedaan van d i e f s t a l van drie antieke
tuinstoelen en een antieke t u i n t a f e l .

De tuinset werd ontvreemd tussen /a-
terdag 19 oktober en /omlag 27 okto-
ber.

detii igen van een van de bovenstaande
le i ten worden ver/.ocht /.ich in verbin-
ding te stel len met de pol i t ie Vorden
(05752) 1230.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: l geel eigeiigemaakte pop
( ' tod ' ) ; oranje dek/ei l (groot); kat, type
'lapjes-', overwegend gr i j s ; s j a a l , diver-
se kleuren.
Verloren: bankpasje Rabobank, n r.
32.23.33.7(>8; 2 paar panty 's , k leur :
hu id ( in plastic verpakking).
Weggelopen dier: Mei helse l leider.

Nieuwe spelregels in ons verkeer
Minder en duidelijker regels, verkeersborden met internationaal gangbare^nbolen, meer verant-
woordelijkheid bij de weggebruiker en kappen van het bordenwoud. Dat^Fde strekking van het
nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens dat op l november 1991 in werking treedt.
Regels, die het accent leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat voert onder het motto 'Geef je verstand eens voorrang' een voorlich-
tingscampagne om iedereen van de veranderingen op de hoogte te stellen.

Noodzaak
deen mens /al eraan twijfelen dat in
het huidige drukke wegverkeer behoef-
te bestaat aan bepaalde spelregels. Het
verkeer is /o massaal geworden en er
/ i j n /oveel verschillende typen wegen
en voertuigen, dat het verkeer /onder
regels een chaos /ou worden. KM wat
nog erger is: het aantal doden en ge-
wonden /ou niet teover/ien /.ijn.
Ook /ijn verkeerstekens nodig om de
weggebruikers te kunnen laten weten
wat e r v a n hen wordt venvacht. Regels
en tekens vormen samen het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens
(RW).

Waarom een nieuw RW?
l lel reglement dat tot l november in
gebruik is, werd vastgesteld in 1 9 ( > ( > .
Sindsdien is het vei keersbeeld dras-
t i s c h veranderd. Het aantal gemotori-
seerde verkeersdeelnemers is enorm
toegenomen.
'Nederland werd /ó mobiel dat on/e in-
f ras t ruc tuur — on/e wegen, verkeers-
pleinen — daarop eigenlijk niet bere-
kerrd was', aldus het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat.
Om daar wat aan te doen, werden er
steeds regels en bepalingen aan het be-
staande reglement toe-gevoegd.
Van de verkensdcelnemer wordt steeds
meei gevraagd. Ken automobilist moet
snel en goed kunnen reageren in /.eer
complexe situaties.
Het is dan ook niet /o gek dat aan het
weggedrag van mensen in het verkeer
hoge eisen worden gesteld. Onderdeel
van dat gedrag is het naleven van de
verkeer.svooise lu iften. Kn daarmee is
het de laatste jaren droevig gesteld.
Verkeer en Waterstaai denkt dat die
slechte na lev ing voor een deel te wijten
is aan de ondoorzichtigheid van de re-
gelgeving.
De bestaande regels /ijn niet allemaal
even d u i d e l i j k of / invol . Dat kan heel
verwarrend / i jn en daardoor ontstaan
er soms gevaarlijke s i tuat ies .
Bovendien is het niet eenvoudig over
/oveel regels het over/icht te bewaren.
Sommige- regels / i j n /o onlogisch dat
niemand /ie h er meer aan houdt.
Ook wat be t re f t verkeerstekens was er
behoefte aan verandering. Allereerst
waren de afbeeldingen op on/e ver-
keershorden hard aan modernisering
toe.
Verder is er /o langzamerhand langs de
Nederlandse wegen sprake van een
'borden-vond'. Vaak staan er /o veel

borden vlakbi j elkaar dat geen mens
genoeg tijd heelt om /e a l l e - m a a l goed
te bekijken.
Binnen het minister ie kwam men tot
de conclusie dal vermindering en ver-
eenvoudiging van verkeersvoorschrif-
ten nood/akelijkwas.

Nieuw RW
Als ui tgangspunt voor het nieuwe RVV
noemt Verkeer en Waterstaat: 'Meer
duidel i jkheid, aans lu i t ing bi j interna-
t ionaal geldende regels en symbolen,
heldere en geloofwaardige regels en
vergroten van de verkeersveiligheid'.
In plaats van regels t e - bedenken voor
elke mogelijke verkeerssi tuat ie ' legl he-t
nieuwe RVV een grotere verantwoor-
del i jkheid bij de verkeersdeelnemers
/.elf. Fc-n mentaliteitsverandering van
mensen in het verkeer staat voorop.
Het nieuwe RW vraagt de- weggebrui-
ker rekening te- houden met een ander.
Of, anders ge/egel: /ich sociaal en ver-
antwoord te gedragen iM het verkeer.
Verkeer en Waterstaat hoopt /o de ver-
keersveiligheid in Nederland te bevor-
deren. Niet door uitgebreide regelge-
ving, maar dank/ij een ju i s t e ins te l l ing
van de- wegge b i uikers.
'feu Opzichte van het oude RVV is een
aantal regels inhoudel i jk aangepast,
terwijl andere in het geheel n ie - l in het
reglement terugkeren. Verder is ge-
tracht het reglement op een meer logi-
sche manier te ordenen.

Knippersignaal en rechtsaf
door rood
Ke-ji voorproefje van de- belangrijkste
wijzigingen:
— volgens het oude- verkeersregle-

ment hebben voetgangers e-n be-
stuurders van inval idenvoc-i tu ige-n
voorrang als / i j v ia een /ebra aan
he-t oversteken / i jn . Vanaf l novem-
ber verandert er iets aan de/e regel:
voetgangers hebben voortaan voor-
rang /.odra /.ij op het punt staan
over te- steken, en dus niet pas als / i j
op de /ebra staan;
op sommige plaatsen /al het rode
voetgangerslicht worden vervangen
door geel knipperl icht . Dat gele-
knippersignaal geeft aan dal voet-
gangers op eigen risico kunnen
oversteken. Voor voetgangers die-
l iever op de vertrouwde manier wi l -
len oversteken, bl i j f t er echter de
mogelijkheid door middel van e-e-n
drukknop het groene- voetgangers-
licht op de roepen;

— weggebruikers kunnen pas reke-
ning met elkaar houden als /e we-
ten wat de ander van plan is. Vui-
stregel in het nieuwe reglement is
dan ook: 'Laat /ien wat je- van plan
bent'. Vanaf l november is het niet
voldoende- om alleen bij lu- t a f s laan
en het inhalen een se in t j e - te geven.
Voortaan moe-t een teken niet de
richtingaanwijzer gegeven worden
bi j wegrijden, i nha l en , a f s l a a n , he t
oprijden of verlaten van de door-
gaande rijbaan en bij het wisselen
van ri jstrook;
n ieuw is het bord met daarop:
'Rechtsaf voor (brom)fietsers vri j ' .
Zo'n bord staat re-e hlsafs laande fiet-
sers en bromfietsers toe om ook bij
rood l icht door te rijden. Wel moe-
ten / i j daarbij het verkeer op de
kruisende weg vóór laten gaan;

— een elektronisch signaleringsbord,
offic ic-el 'mati ixborcl' genoemd, gaf
in het oude RVV een adv iessnelheid
aan. Met ingang van l november
verandert dit in een maximumsnel-
heid.

Verkeersborden
Ook de verkeersborden / i j n veranderd.
De oude-borden/u i len na l november-
lang/aam maar /eker worden ven-an-
gen. Bij het ontwerpen van de borden
is /overl moge- l i jk gebruik gemaakt van
symbolen die i n t e rna t i onaa l gangbaar
/ijn.
Ook de /ie htbaarheicl van een bord bij
nach t of bij s lecht weer is een argu-
ment geweest om borden te wij / igen.
/o bleek de kleur geel beter te reflecte-
ren elan de klc-ur oranje die gebruikt
werd op he-t bord (einde) voonangs-
wc-g.
Om de- / ie htbaarheid van de beide bor-
den te verhogen, worden / i j voortaan
in geel uitgevoerd.

Overigens /al de weggebruiker — als
het aan Verken1 en Waterstaat l igt — de
nieuwe borden minder tegenkomen
dan vroeger. Aan de- wegbe-heerders is
gevraagd alleen borden te plaatsen als
het echt niet anders kan. In veel geval-
len kan het beoogde verkeersgedrag
beter worden bereikt door i n f r a s t r u c -
turele maalregele-n.

Onlangs gaf mevrouw Maij-\Vt'gg<tn, sa-
men met luid) collega Hirsch Kallin van
justitie die voor de handhaii/ng van het
reglement verantwoordelijk i*, liet start-
schot voor de cam/>agne '(,eej je verstand
eens voorrang'.

OKTOBER:
'M) BejaardenmiddagVierakker-

Wichmond
31 Bejaardenkring, Dor
31 ANBOafd. Vorden,

Najaarsvergadering, Dorpscentrum

NOVEMBER:
l Open Tafel, de Web me
l JongGelreWarnsveW, dropping
l , s. 9 [ongGelre Vorden, revue me-t

(i.m.v.L, Necl. Bond v.
Plat telandsvrouwen

4 Vrouwene lub Medlei , excursie-
garage- Groot Jebbink

."> St. ()ranjecomite Vietakker-
Wie hmond. filmavond

5 Open Tafel , de Wehme
T> (',on t act avond Oranjevereniging

Vierakkc'i -Wie hmond
I) Handwerken, WVhmc
8 Open Tafel, de-Wehme

l l Vrouwene lub Medlei, dia-avond
12 Open Tafel, de Wehme-
12 Jong Gelre Vorden, sport avond
12 J on g (iel re Wan is\ e - l e l , v ideo f i lm
12 Soos Kranenburg
i : ' > l I\T, Wie hmond. Ie/ing dimensie
13 KPO Viei akker, le / ingdimensie
l ."i Ne-d. Bond v. Plattelandsvrouwen,

an t iek
l } Bejaai denkring. Dorpscentrum
15 Open Tafel , de Wehme
19 KPO Viei akker
19 Open Tafel, de Wehme
19 NCVB, knutsclavond
l 9 KPO Vorden, bi jeenkomst
19 KPO Vie-i akker, avond met

dierenarts
20 HV( i Dorp. gespreksavond Ne-d.

Brandwonden St icht ing
21 HVOWildenborch
22 Open Tafel, de Wehme
23 Concert Vordens Mannenkoor ,

Chris tus Koningke-rk
25 JongCe-lrc Warnsveld, Quebbel
2()en 27 Se hie-t loernooi in het

I .udgenisgebouw, Viciakker
2() Open Tafel, de Wehme
2(i Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

kerstkaarten maken
2() Soos Kranenburg
27 Bejaaiclcnsoos Vie ' iakker-

Wie hmond
27 HVGWichmond, spelden maken
2H Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Open Tafel, de Wehme
29 I landwei ken Wehme
30 Toneeluitvoering Krato. /aal

Schoenaker

DECEMBER:
2 Vrouwene lub Medle i , Sinterklaas
3 Open Tafe l . deWe-hme-
3 Soos Kranenburg, St. Nieolaas
l Welfare Wehmc

(i Open Tafel, de Wehme
10 Open Tafel, de-Wehme

11 HVCi Wie hmond, middag voor
ouderen

13 Open T a f c ' l . de We-hme
l ( i 11 \ ' ( . dorp \'orden. Kerstavond
l (i 'Vrouwenclllb Medler. Kc-i st
17 Open l a f e - l . d e We-hmc-
17 KPO Vorden
l 7 KPOVie-rakkei . Kerstavond
l 7 SOMS Kranenburg, Kerst v ie r ing
17 NCVB. Kerstavond
18 I IVC Wie hmond. Adventsv iering
l,S W e l f a r e - W e - h m e - , Ke-rsl

contactmiddag
is Necl . Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kc-rsl lerst
19 Kerstmiddag Bejaardenkring,

Dorpscentrum
l 9 l IV( i Wildenbon h. Kerstviciïug
20 Open l a t e i , de Wehme
21 () |)en l a f e l . d e - \ V c - h m c -
27 ( )pe-n Tafel, de Wehme
31 ()pen Tafe l , de Wehme

K.M.T.P.
Op de Flora l ia - tenloons te l l ing , x.owel
in Brummcn alsook in Vordcn,
onlangs, was op beide ten toons te l l in -
gen aanwe/ig de Kon. Maatschappi j
voor Tu inbouw en P l a n t k u n d e , a f d e -
l ing / u t p h e n , Brummcn en omstreken
met een voorl icht ingsstand In de stand
v a n de K.M. I.P. konden be/oekers van
de show meedoen aan een p lan taa rd ig
vragcnspcl, hetgeen /eer velen deden.

l il de goede oplossingen / i j n nu v i e r
pri jswinnaars getrokken die een p l a n t -
aardige p r i j s thuisbe/orgd kr i jgen .

De winnaars / i jn: dhr./mevr. De Brou-
wer uit Brummen; dhr./mevr. Tigche-
laar uit Vorden; dhr./mevr. l ijssen uit
Baak; dhr. / 'mevr. /weverink uit Vor-
den.

Atelier Marmod
bij Bon'Aparte
De vrolijke naam 'Atelier Marmod' doet misschien een expositie
van onze fauna vermoeden. Mis, geen in- of uitheemse diersoor-
ten gaan achter deze naam schuil, maar de kunstenaar zelf: Ma-
rianne Mol. Net neergestreken in Barchem, met hiervoor exposi-
ties in Apeldoorn, Antwerpen, Emmeloord en Zwolle is Bon'Apar-
te zeer vereerd in haar nieuwe woonplaats haar werk te kunnen
exposeren.
deboren in ( l ie thoorn in l 9-1 ( > is de na-
t u u r wel a l t i j d haar inspiratiebron ge-
weest. Mar iannes opleiding bij Cor
Vrcndenberg, kunst schilde! beeld-
houwer, is in haar benadering tot de
natuur duidelijk / ichtbaar. De werken
die met ingang \ a n de h e r f s t v a k a n t i e
tentoongesteld worden /ijn: gouaches
en olieverfschilderijen.
/e geven soms een verrassende kijk op

de flora om ons heen. Bloemen en
planten dus, en s t i l l evens die men be-
slist dooi het mooie kleurgebruik even
doen s t i l s t a a n .
Wandel rustig bij Bon'Aparte naar bin-
nen en geniet van de dingen, di t ' /o
dicht bij ons staan en die Mar i amie
Mol op een in tense w i j / e heelt vastge-
legd, dcopend al le dagen: loehcmse-
weg 37 te Barchem.

3 7>;/ en met 9 november NationaleJeugdcollecte:

Nu geen speelplek,
straks geen toekomst
In Nederland wordt het steeds drukker en op straat gevaarlijker.
Daarom zijn kinderen voor hun speel meer en meer aangewezen
op allerlei veilige speelvoorzieningen. Het Nationaal Jeugd
Fonds, het fonds van Jantje Beton, streeft naar uitbreiding van
speelruimte voor de jeugd in ons land. Gebrek aan voldoende
speelmogelijkheden heeft immers ingrijpende gevolgen voor de
groei naar volwassenheid. Spelen is voor een kind van levensbe-
lang. Daarom gaan de collectanten van Jantje Beton dit najaar op
pad onder het motto 'Nu geen speelplek, straks geen toekomst'.

Afhankelijk van uw bijdrageDuizenden v r i jwi l l igers in het land ste-
ken graag de- handen uit de- mouwen
om kinderen hun broodnodige speel-
ruimte te geven. Het Nat ionaal Jeugd
fonds helpt hen daarbij, /o worden ie-
der jaar vele honderden, /involle pro-
jecten gerealiseerd voor de jengel tot
ongeveer/est ien jaar.
l let fonds van J a n t j e Beton s t e l t geld
beschikbaar voor de aanleg, verbete-
r ing of u i tb re id ing van jeugdaccomo-
daties, kinderboerderijen, spcelothc-
ken, peuterspeelzalen, jeugdcircussen
en -theater, speel tuinen en andere
voorzieningen, die de leef- en speel-
ru imte van hel k ind bevorderen.
Bovendien s te l t J a n t j e Beton j a a r l i j k s
vele honderden kinderen, voor wie- een
vakant ie n ie t is weggelegd, in de gele-
genheid er een weekje tussenuit te
gaan.

l Iet Na t ionaa l Jeugd Fonds is hienoor
a f h a n k e l i j k van uw bijdrage. Daarom
vindt in de week van 3 tot en met (.)
november 1991 opnieuw de nat ionale
jeugdcollecte plaats.
Vijftigduizend col lectanten uit het
jeugd- en jongerenwerk vragen u om
geld voor de jeugd. Voor de jeugdvere-
n ig ing o f ' - c l u b in uw woonplaats, die '
door de aanhoudende be /u in ig ingen
steeds verder in de knel dreigt te ko-
men en voor het jeugdwerk in hel hele
land. dun de jeugd uw gulle g i f t . Im-
mers: Nu geen speelplek, straks geen
toekomst!
Komt u geen col leclant tegen, maak
dan uw bijdrage over op giro 1247 ten
name van het Nationaal Jeugd Fonds
te l ' t r ech t .

F.D.T.V. nu eredivisie

Na 2 jaar achter elkaar kampioen te zijn geworden startte de
F.D.T.V. op 16 september in de eredivisie de nieuwe competitie
en staat op een vierde plaats na vijf gespeelde wedstrijden. Door
het niveau waarop men dit jaar speelt worden de afstanden (Olst,
Wijhe, Apeldoorn) groter.

Op /ondagmidelag 17 november /al
he- t tweede ranking-toernooi worden
georganiseerd bij Café- l 'enk, op dit
toernooi meten de- betere spelers van
l i e - l oosten /ie h met elkaar, voor geïnte-
resseerden is dit een leuke- kennisma-
king niet de dai tspoi l.

I wee spelers van de- f.D.T.V. / . i jn gese--
lecteerd voor he-t stedendriehoekteam,
welke- u i tkomt in de landelijke compe-
t i t i e .

De nieuwe e-igenaren van Café L ' enk
waarde- thuiswedstrijden gespee-ld wor-
den. Anton e-n Yvonne Rus t , hebben
hun volledige medewerking toegezegd,
e-n men is van plan in de- toe-komst eni-
ge- dai t t oe - i nooien te organiseren.

iïito v.l.n.r.: llanie, lltin\, l'e/er. \\er-
ner, derrie, llarr\. in het wit Anton en
Yvonne l\\ist.
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Tijdens muzikale contactavond met 'De Harmonie' uit Diep enheim:

Geslaagde try-out voor
Sursum Corda
Zaterdagavond 26 oktober jl. hielden de Christelijke muziekvereniging Sursum Corda en de Die-
penheimse muziekvereniging 'De Harmonie' een muzikale contactavond in het Vordense Dorps-
centrum.
Hoewel de naam 'contactavond' doet
denken aan een ontspannen ontmoe-
ting, stond er voor beide orkesten wel
(Iegel i jk iels op het spel. Het was voor
beiden een try-out: Sursum Corda voor
het KNF-concours op /aterdag 23 no-
vember a.s. en 'De Harmonie' voor bet
jubileumconcert aanstaande /aterdag
ter gelegenheid van het 90-jarig be-
staan van de/.e vereniging.
Voorzitter Dick Boerstoel van Sursum
Corda noemde het in zijn openings-
speech dan ook een drukke tijd. 'Dit is
een periode, waarin hard gewerkt moet
worden. Dat doen we dan ook. Met el-
kaar werken in een vereniging waarin
in het afgelopen jaar veel veranderd is.
Ik denk hierbij aan bestuurswisselin-
gen en wisselingen in leven bij Sursum
Corda.'
De avond kwam als goed georgani-
seerd over. /elfs aan een passend de-
cor, bestaande uit een enorme noten-
balk was gedacht, evenals een zeer dui-
delijk spiekende lady-speaker, Joanne
Wichets.

'Goed orkest geworden'
Voor de pau/e mocht het aanwezige
publiek alvast luisteren naar enkele
mu/.iekstukken die 'De Harmonie' t i j -
dens het jubileumconcert ten gehore
zal brengen. Ken goede gelegenheid
voor de orkestleden om eens te /.ien
boe het gaat met publiek in de /aal, en
nog wel bij een kritisch publiek, be-
staande uit collega-muzikanten.
De 45 leden tellende 'Harmonie', sinds
1988 ondei leidingvan de Vordense di-
l igent Joop Boerstoel, begon het op-
treden met een opgewekte 'Rivièra
Mars' van de Tsjechische componist
Vackar.
Hierop volgde een moeilijke Suite over
Valeriusliederen (beginnend met
'Komt nu met /ang'), geschreven door
Jan de Haan in I98(i, ter gelegenheid
van een jubilerende Nederlandse mu-
ziekbond. Hierna volgde de /eer afwis-
selende mu/iek uit de West Side Story
van Leonard Bernstein. Het thema
(met liederen als Maria, Tonight en
Somewhere) kwam veel Vordense mu-
ziekliefhebbers nog bekend voor van
het jubileumconcert van Sursum Cor-
da vorig jaar.

'De Harmonie' speelde echter de West
Side Story-klanken met een ander ar-
rangement, namelijk van J. Bocook.
Tijdens de Festival Suite kon men mer-
ken dat het orkest en ook de dirigent
de/e avond bij/onder veel plezier in
hun spel hadden. De Festival Suite is
een nieuw stuk, dat dit jaar voor het
eerst in première ging. Het was ver-
deeld in een En trance, een gevoelig ge-
speelde Tune en de Parade, een mars
met grappige elementen.
Uit het programma van 'De Harmonie'
bleek heel duidelijk dat in de harmo-
niemu/iek de laatste jaren erg veel ver-
anderd is. De filmmuziek van 'Dances
with wolves' van J. Barry is typisch een
modern stuk; erg mooi, maar ook
moeilijk en daarom riskant om te spe-
len.
Ook de selectie van songs uit de musi-
cal 'Les Misérables' was een nieuw werk
van C. Schonberg, met een heel mooi
arrangement van J. Vinson. Soms was
het swingend, dan weer heel gevoelig.
'De Harmonie' sloot haar programma
af met 'De Posthornmarsch' van Lase-
roms.
De reacties van het publiek waren zeer
positief, '/e hebben erg mooie stukken
uitgekozen', sprak een collega-muzi-
kante. 'De l larmonie is de laatste jaren
een goed orkest geworden', aldus een
aanwe/ig beroepsmusicus.

Speels en eigentijds
Na de pau/e mocht mu/iekvereniging
Sursum Corda, onder leidingvan Ge-
rald Roerdinkholder, op eigen terrein
haar try out beleven. Als eerste stuk
bracht men de koraal 'Croot is Uw
trouw, o Heer' ten gehore.
Daarna volgde 'Pastorale' van Jan de
Haan. Dit zal als inspeelwerk op het
aanstaande concours worden ge-
speeld. Een dergelijk inspeelwerk is ge-
woonlijk bedoeld om nog eens te luis-
teren of de klank wel goed is, etc.
Maar ditmaal heeft Sursum Corda voor
het concours geen eenvoudige koraal
geko/en, maar een pittig, best riskant
stuk. 'Pastorale' heeft een gedragen
melodie met opzwepende gedeelten,
speels en eigentijds gemaakt door de
ritmische drum. Het heeft een groots
slot, waar de (opvallend veel jonge)

muzikanten nog even hun /enuwen
kunnen uitbla/en.
Hierna volgde een verplicht stuk voor
het concours, 'A little concertsuite' van
Alfred Reed uit 1983. Dit bestaat uit
vier afwisselende delen, waarin de flui-
ten en klarinetten vaak goed tot hun
recht kunnen komen: een stevige con-
certouverture, een melodieus tweede
en vrolijk derde deel, afgesloten met
een marsachtig deel, met soms speelse
trompetinbreng.
Het wellicht mooiste mu/iekstuk was
het 'Rikudim' van Jan van de Roost. Dit
vrije concourswerk is gebaseerd op Is-
raëlische volksdansen. Het heeft een
lang/aam begin met een altsax-solo
door Liesbeth Brinkhorst, gevolgd
door lichtvoetige, gevoelige en snelle
delen.
De klarinetten zorgden voor een echt
oosterse sfeer, terwijl de inbreng van de
tamboerijn en andere percussionin-
strumenten (/oals triangel en wood-
block) het aan echt Israëlische dansen
deed denken. 'Rikidum' werd afgeslo-
ten met een groots en grappig slot,
waarvoor luid werd geapplaudiseerd
door het publiek.

Majorettes
Het optreden van Sursum Corda werd
afgesloten door een snelle Cornfield
Rock, met veel werk voor het slagwerk,
van Jacob de Haan en drie marsen. De
op het concours te spelen marsen /ijn
de Spaans aandoende Don Pedro, de
Europarnars en de Rumisberger
Marsch.
De beid^^u/iekverenigingen kunnen
terugkijl^ff op een geslaagde, nuttige
contactavond en kijken tevens alvast
vooruit op het jubileum en op het con-
cours.

Suisum^fcda hoopt op 23 november
in 'AmrW^n' in Doetinchem vanzelf-
sprekend op hetzelfde resultaat als de
majorettes vorige week in Puyflijk bij
Druten behaalden: een eerste prijs.
'Maar dat zal natuurlijk een moeilijke
klus zijn', merkte een lid van Sursum
(iorda op, 'want de concoursen worden
elk jaar professioneler.' Met de/e try
out bleek de vereniging echter al een
stap in de goede richting te zijn.

Opbrengst collecte Thema-avond
De opbrengst van de collecte voor het
Geestelijk Gehandicapte Kind in de ge-
meente Vorden is f7.971,84.
Alle gevers en geefsters en al de collcc-
tan ten heel hartelijk dank.

Het Bestuur van de afdeling Achter-
hoek van de oudervereniging Balans
van kinderen en van (jong) volwasse-
nen met ontwikkelings-, gedrags- en
leerstoornissen, waaronder M.B.D. en

Gasterij Schoenaker
presenteerde
wild menukaart 1991

Dyslexie, geeft een thema-avond met
als onderwerp 'Schooladviesdienst en
dyslexie'.
Donderdag 31 oktober aanvang 20.00
uur in de Pedagogische Hogeschool
Oost-Gelderland, Bachlaan 11 te Doe-
tinchem.
Spreker is de Heer K. Gerards (ortho-
pedagoog) verbonden aan de School-
adviesdienst te Doetinchem.
De Heer Gerards gaat de/e avond pra-
ten over: De weg van het kind nadat het
is aangemeld bij de S.A.D.
Er wordt uitleg gegeven over: wat er
precies getest wordt en waarom en wel-
ke testresultaten een belangrijke aan-
wij/ing kunnen zijn voor 'dyslexie'.
Telefonische inlichtingen en opgave:
05735-1198 en 08334-71210.

Vrijdagavond 25 oktober opende j achthoornblazersgezelschap 'de Overlopers' uit Hoenderlo voor
Gasterij Schoenaker het wildseizoen 1991. Vanaf het dakterras gaven zij diverse j achtsignalen,
waarbij zij ook de nodige uitleg verzorgden.
Binnen werden de genodigden nadien
opgewacht met een heerlijke wildwijn
en diverse wild-paté's.
In het restaurant en hal is er ook nog

een unieke foto-expositie over het Ne-
derlandse wil vervaardigd door Mieke
Peper uit Apeldoorn. De/e expositie is
tot eincl december te bezichtigen.

Al met al een heerlijke ambiance om u
eens te goed te doen aan cle wildge-
rechten van Gasterij Schoenaker op de
Kranenburg.

Slagerij Rodcnburg
succesvol op
Slavakto
Een keer in de 3 jaar wordt er een Sla-
vakto georganiseerd met een interna-
tionale vakwedstrijden voor slagers.
Ook dit jaar stuurde slager Jan Roden-
burg 5 produkten in. Daarmee behaal-
de hij het volgende resultaat: 2x goud
voor eigengemaakte achterham en
/ure /uit, 2x zilver voor rookworst en
kookworst en lx brons voorde boeren-
I e verworst.

Waaruit blijkt dat slager Roden burg
ook internationaal een woordje mee
spreekt.

Amnesty
International
Neem uw vrijheid om te schrijven. A.I.
is een internationale, politiek onafhan-
kelijke beweging die de rechten van de
mens nastreeft, aktie voert om schen-
dingen een halt toe te roepen en pro-
beert om nieuwe inbreuk op mensen-
rechten te voorkomen.
Maandag 4 november kunt u 'Schrij-
ven voor Gevangenen'.
Kou i n Amarouch uit Marokko; de/e
61-jarige voormalige onderofficier zit
al 10 jaar in de gevangenis wegens zijn
vermeende aandeel in een aanslag op
Koning Hassan II. Hoewel zijn straf in
1983 afliep werd hij niet vrijgelaten.
Kouin Amarouche wordt vastgehou-
den in een geheime gevangenis bij een
legerbasis /onder medische voorzie-
ningen.

Ratan Gazmere uit Bhoetan, deze bio-
logieleraar werd in 1989 gearresteerd
wegens het schrijven en verspreiden
van een pamflet waarin kritiek geleverd
werd op de discriminatie van de etni-
sche minderheden. Ratan Gazmere
wordt zonder proces gevangengehou-
den.

Sergej Osnach uit de So\^^nie; deze
21-jarige man werd in apr^^an dit jaar
gearresteerd. De aanklacht luidde ont-
duiking van de oproep tot actieve mili-
taire dienst. Hij werd veroordeeld tot
achttien maanden dwangarbeid. Sergej
Osnach weigerde zijn di^^nlicht we-
gens zijn geloofsovertuigin^in de Sov-
jetunie is geen vervangende dienst-
plicht.
Thuisschrijven is ook mogelijk, voor-
beeldbrieven zijn aanwe/ig. Voor info:
voor Wichmond tel. 05754-1341, voor
Vorden tel. 05752-3391.

I.V.N.
De I.V.N. afd. Lochem organiseert op
/ondagmiddag 11 november een wan-
deling door het landgoederengebied
rond de Baakse Beek. Het motto is:
'Landbouw in de Achterhoek en mi-
lieu'. De start is bij Gasterij Schoenaker
op de Kranenburg, Vorden.

Een schooljaar
in het buitenland
metA.F.S.
Voor jongeren van 16-18 jaar, die een
andere cultuur van binnenuit willen le-
ren kennen, organiseert AFS Interkul-
turele Programma's jongerenuitwisse-
lingen naar verschillende landen over
de hele wereld. Wat is zo'n uitwisseling?
Je gaat een jaar weg naar een ander
land, waar je naar de middelbare
school gaat en in een gastgezin ver-
blijft. Op deze manier leer je het dage-
lijks leven van jongeren in dat land en
de cultuur en taal goed kennen. Bo-
vendien ontmoet je veel nieuwe men-
sen, ook jongeren, uit andere landen
die via AFS aan zo'n jongerenuitwisse-
ling meedoen.
AFS is een echte wereldclub met vesti-
gingen in 55 landen.

AFS-Neclerland organiseert uitwisse-
lingen naar o.a. de Verenigde Staten,
(lanada, Venezuela, Brazilië, Indonesië
en de Europese landen /oals Spanje,
Turkije en Zweden.
Voor degenen die geïnteresseerd /ijn
in een jaartje buitenland en daarover
en over AFS meer willen weten, is er op
donderdagavond 24 oktober een infor-
matie-avond in Zutphen.
De/e is bedoeld voor jongeren én hun
ouders, die daar met hun vragen te-
recht kunnen.

Dfe avond wordt gehouden in het Paro-
chieel Gent.rum Mariaschool, Tengna-
gelshoek6 te Zutphen.
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met Marianne Storm van de
afdeling Nijmcgen-Achtcrhoek van
AFS, tel. 080-558588.

Pantheon projectinrichting
van start bij Helmink Vorden
De firma Helmink aan de Zutphenseweg 24 te Vorden is mede
initiatiefnemer van Pantheon: Projectinrichting door een grote
groep Nederlandse woninginrichters.
De bundeling van krachten biedt de individuele projectinrichter
een sterke uitgangspositie, zoals scherpe prijzen, exclusiviteit,
inspelen op internationale trends en design.
Belangrijk is het persoonlijke accent,
dat voor Pantheon /.o kenmerkend is.
Werken met korte lijnen maakt dit mo-
gelijk: vestiging dicht in de buur t , per-
soonlijk kontakt met kollega-ondei ne-
mers en de jarenlange ervaring in de
won ingin richtingsbranche.
Projecten die door Pantheon gereali-
seerd kunnen worden liggen o.a. in de
sektoren horeca, kantoren, ge/ond-
heids- en bejaardenzorg en recreatie.
Er wordt een kompleet pakket gebo-

den, ondermeer stoffering, meubilair ,
vloerbedekking, verlichting, zonwering
en accessoires.

De Pantheon Projec t i n r i c h t e r kan alle
mogelijkheden aan de- toekomstige
klanten tonen in het Pantheon Pavil-
joen.
Ken inspiratiecentrum op het gebied
van projectinrichting.
Tevens ligt er bij de firma Helmink u i t -
voerige documentatie gereed.

Radio- uitzendingen voor senioren:

'De Derde Jeugd' over
rouwverwerking
Met gevoelens van verlies en verdriet krijgt iedereen in zijn leven
te maken. Wegstoppen of verdringen van deze gevoelens werkt
echter maar tijdelijk en leidt vaak tot een verheviging ervan op
latere leeftijd.
Rouwverwerking, de bespreking van de
daarmee samenhangende problemen
alsmede het aandragen van mogelijke
oplossingen, vormt het thema van de
uitzending voor senioren van Omroep
Gelderland op vrijdag l november
1991.
Op de inhoud van dit programma kan
gedurende de uitzending tot een half
uur daarna telefonisch worden gerea-
geerd onder telefoonnummer 085 —
454557.
Senioren worden derhalve nadrukke-
lijk uitgenodigd om te reageren.

Het seniorenprogramma 'De Derde
Jeugd', dat iedere vrijdagmiddag kan
worden beluisterd, komt tot stand in
nauwe samenwerking tussen de VIMD
Gelderland (Vereniging van Instel-
lingen voor Maatschappelijke Dienst-
verlening Gelderland) en het COSBO
Gelderland (Centraal Overleg van de
Samenwerkende Bonden voor Oude-
ren in Gelderland).
De uitzending van vrijdag 8 november
zal gewijd zijn aan de huisvesting van
ouderen (thuis, in een verzorgingshuis
of in een kleinschalige voorziening).

GESLAAGD
Voor het examen
Macromontage/
plaat-
vervaardiging,
gehouden te
Veenendaal
slaagde de heer
W.HJ.vanDijck.
Hij werd opgeleid
bij Drukkerij
Weevers.

Proficiat Wim.

Vanaf woensdag 6 november zijn de Kinderpostzegels weer te
koop! In het postkantoor staan de vrijwilligers van het Plaatselijk
Comité voor Kinderpostzegels voor u klaar. De opbrengst van de
Kinderpostzegelactie wordt verdeeld over projecten voor kansar-
me kinderen in binnen- en buitenland.
De vrijwilligers in het postkantoor ver-
kopen niet alleen het velletje Kinder-
post/cgels, maar ook de serie, de eer-
stedag-envelop, het postzegelmapje en
een uitgebreide, spiksplinternieuwe
collectie wenskaarten.
Het thema van de Kinderpostzegels is
dit jaar 'Kind en Buiten Spelen'. Dat
betekent dat de Stichting Kinderpost-
zegels Nederland in 1992 extra aan-
dacht besteedt aan speelvoor/ieningen
voorkinderen.
Want niet alle kinderen kunnen onbe-
zorgd buiten spelen. Stadskinderen in
drukke wijken hebben er geen ruimte
voor, werkende kinderen in het buiten-
land geen t i jd .
Voor gehandicapte kinderen ontbre-
ken vaak essentiële aanpassingen. In
binnen- en buitenland /ijn er nog
steeds kinderen die niet samen bui ten
kunnen spelen: straatkinderen, kinde-

ren in oorlogssituaties, gevluchte kin-
deren...
De Stichting Kinderpostzegels Neder-
land maakt zich al (>5 jaar sterk voor
kinderen overal ter wereld. Met de op-
brengst van de Kinderpost/egelac t ic-
betaalt / i j projecten die kinderen in al-
lerlei s i tuat ies een toekomst kunnen
bieden.
Want naast projecten voor speelvoor-
/ieningen steunt de Stichting Kinder-
postzegels Nederland meer dan dui-
zend projecten voor kinderen die in
hun we l zij n of hun groei naar volwas-
senheid belemmerd of bedreigd wor-
den, /owel in Nederland als daarbui-
ten wil de St icht ing Kinderpostzegels
Nederland kinderen een volwaardige
jeugd en een goede toe-komst bieden.
l1 kun t daarbij helpen... door Kinder-
postzegels en kaarten Voor 't Kind te
kopen!



KOM NAAR DE
GROTE OVERDEKTE
INRUILWAGENBEURS

IN LOCHEM
IN OOSTENRIJKSE STIJL

Bij Opeldealer W. J. v.d. Kooi bent u welkom
op vrijdag 1 - zaterdag 2 - en zondag 3 november.

l

Tientallen
inruilwagens

Op 1, 2 en 3 november is het meer dan de
moeite waard om naar W. J. v.d. Kooi in
Lochem te komen, samen met uw hele gezin.
In ons bedrijf staan tientallen perfecte inruil-
auto's voor u klaar.

De auto's staan droog, warm en zijn
bovendien volledig winter- en afleveringsklaar.
Tevens doen wij een bod op uw huidige auto,
dat er niet om zal liegen! Maar er is meer. . .

Voor de kinderen
non-stop tekenfilms e.d.

Geniet samen met uw kinderen van leuke
tekenfilms onder het genot van echte
,,GLÜHWEIN" of koffie met echt Oostenrijkse
,,Bienenstich".

1500,- VOOR UW AUTO
Als u op één van onze showdagen komt, bieden
wij u ten minste 1500,- voor uw huidige auto,
ongeacht in welke staat deze is. Dat doen we
natuurlijk alleen wanneer u hem dan ook inruilt
op één van onze inruilauto's van meer dan
ƒ 7500,- en als het kentekenbewijs tenminste 3
maand op uw naam staat.

NU UW WAGEN
INRUILEN

Dat er valt te praten over uw inruilprijs
ervaart u wanneer u op onze show
komt. Tevens ziet u dan dat onze
auto's:

Gezellige Weinstube

volledig winterklaar zijn,

2. een goede afleveringsbeurt hebben
gehad,

_3. APK goedgekeurd zijn,

alle Opeis verkocht worden met
„wintergarantie op accu - waterpomp
- radiateur - slangen - kachelsysteem
enz. enz. tot eind maart 1992,

5. alle auto's van boven de 7500,-
3 maanden lang onze 100% v.d.
Kooi-garantie hebben op alles.

'l
4

U heeft natuurlijk al lang begrepen dat
het thema van deze show Oostenrijk
betreft. Daarom is er in ons bedrijf een
feestelijke ,,Weinstube" gebouwd, waar
u kunt genieten van de „Glühwein" met
Oostenrijkse ,,Bienenstich" of koffie, en
waar u de sfeer van deze
inruilwagenbeurs kunt proeven.

l
100% financiering meteen

ter plekke te regelen
zonder aanbetaling

Snel, soepel en tegen uiterst gunstige
condities kunt u desgewenst de
financiering bij ons ter plaatse regelen.
Vraag vrijblijvend advies bij één van
onze ,,Holzhackerbuben".

Kruisboogschieten

Nadat u het met een van onze
verkoopadviseurs bent eens geworden over
de prijs, kunt u dit bedrag nog eens
verminderen met max. ƒ 500,- door net als
Wilhelm Teil te schieten met een echte
kruisboog. Niet op een appel, maar op een
prijzenbord! In het midden geraakt betekent
ƒ 500,- minder betalen.

OPENINGSTIJDEN
VRIJDAG 1 NOVEMBER 9 21 uur
ZATERDAG 2 NOVEMBER 10 17 uur
ZONDAG 3 NOVEMBER 10 17 uur

Tot ziens op een van onze
showdagen waar de Glühwein
warm is en de drankjes koud
staan!

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

II OM KCw.j.van
der l

Opel/lsuzu-dealer: Tramstraat 13. Lochem, tel. 05730-5P555
Off. Opel- + Isuzu-dealer ]J-A



Na maanden van voorbereiding is het nu zover.

Woensdag 6 november 1991 HEROPENEN

Wij nodigen u hierbij uit om tussen 14.30 en 21.00 uur, onder het genot
van een drankje en een hapje, onze nieuwe winkel te bekijken.

Ter gelegenheid van de heropening

hebben wij

speciale aanbiedingen
t/m 16 november a.s.

In verband met voorbereiding heropening zijn wij
maandag 4 en dinsdag 5 november GESLOTEN.

Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevall^L

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion
ALTIJD AKTUEEL IN BETAALBARE HERENMODE

Heren Katoenen Pantalons

4500een uitgebreide collectie
heerlijk warme pantalons
met een mooie pasvorm.
Vele modellen en kleuren

Thans reeds vanaf

Heren Terlenka Pantalons
deze aanbieding is alleen
voor onze filialen Vorden,
Wierden en Lichtenvoorde.
Er hangt een prachtige collectie
in vele kwaliteiten en modellen.

Thans reeds vanaf

Heren Truien
mooie kwaliteiten
in uni en jacquard.
Allemaal zeer betaalbare prijzen.

Thans reeds vanaf559»
DEZE WEEK ONTVANGT IEDERE KOPER VAN ÉÉN VAN DEZE

ARTIKELEN EEN LEUKE WAARDEVOLLE TUUNTE ATTENTIE.

LOOP EVEN BINNEN WANT HET IS DE MOEITE WAARD.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

REPARATIE • VERKOOP • SLIJPEN

Veescheermachines - Kettingzagen

Houtkloofversnipper

Compofllmachines

LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE

JÖÜJÈ:
IN KEIJENBORG: tel. 05753-2026

PROJECTINRICHTING
Op het vertrouwde adres voor uw

woninginrichting kunt u nu ook terecht
voor projecten: Pantheon.

Pantheon is een manier van denken en werken.
Een concept met tal van mogelijkheden.

In meubilair, verlichting en in
vloerbedekking, in decoraties en accessoires.

Pantheon staat voor kwaliteit in mensen,
materialen en ontwerp.

Nu heeft u meer dan ooit de kans uw project
een persoonlijke signatuur mee te geven.

Uw Pantheon proje< linrichter:

^mjrm |y|||tllf VORDEN/TEL. 05752-1514
l E i. 1*1111̂ 1 IV ZUTPHENSEWEG 24

meubelen EIBERGEN / TEL. 05454 74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

VOORDELIG AAN DE SLAG

IN DE NAJAARSTUIN

w Groot assortiment vaste planten - bomen - heesters - bloembollen
$t 250 m2 kamerplanten kas
& Allerlei soorten potterie - houtartikelen - voerartikelen
& De beste kwaliteit en een goed advies

AANBIEDINGEN
Tulpenbollen
verschillende bloemkleur 25 voor «f™

Haagconiferen
blauw ca. l .40 m hoog

Haagconiferen
blauw ca. l .20 m hoog

Treurwilg op stam

KaapS Viooltje kamerplant

Bemeste tuinaarde

Geperste turf baai 105 L

Op al ons tuinhout zoals schermen,
palen, pergola's 15% KORTING

Tot ziens bij:

l O voor 100,-

10 voor 60,-

14,50
3 voor 5,"

4 voor l 0,-

16,95

WORDEN
. Ruurloseweg 65» Vorden Tel. 05752-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-I8.00 uur

vrijdag9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

TE HUUR GEVRAAGD:

LANDBOUWGROND
voor teelt van aardappelen e.d.

Vroege oplevering mogelijk.

Voor vrijblijvende inlichtingen:

G.W. Schuerink
Koningsweg 4
7255 KR Hengelo Gld.
Tel. 05753-3447

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straalbedrijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

i. v. m. nieuwe deklaag.
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

Investeer in uw eigen toekomst!

Énkele voorbeelden:

Een inleg van 35 gulden per maand,

kan in 30 jaar uitgroeien tot.;.

BELASTINGVRIJ
J
il Ji

permoand,

856.25O,-
BELASTINGVRIJ i

GeVnteresseerci? Vul de bon in voor eer» vrijblijvende offerte

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Kantoren in: Winterswijk-Nijmegen-Bocholt (D)



SPORT- nieuws

Eerbeekse Boys -
Vorden 1-2
Vorden heeft de eerste puntjes binnen.
De uitwedstrijd tegen Eerbeekse Boys
werd met 1-2 gewonnen. In de 12e mi-
n u u t maakte een speler van de thuis-
c lub binnen het strafschopgebied
hands. De toegekende penalty werd
door Wilco Klein Nengerman benut:
0-1.
Ken schot van Bert Huetink werd even
later door de Kei beek-doelman uit de
bovenhoek getikt. Mark v.d. Linden
bracht halvenvege de eerste helft de
stand op 0-2 toen hij de bal na een
fraaie voor/et van Ronald de Beus in-
kopte.
De t h u i s c l u b kwam hierna op/etten.
Vorden gaf vooreerst geen krimp.
I)oe>r te 'enthousiast' optreden kwa-
men Bert de Jonge en Brian Scharren-
berg in het boekje van de scheidsrech-
ter terecht. Tien minuten voor rust ver-
kleinde Ronny Bi j l de stand tot 1-2.
Na de thee ging het offensief van Eer-
beek door e-n moest Vorden onder aan-
voering v au (ien il Wennekeren Reind-
jan West erve ld al le /eilen bij/.etten om
de t h u i s c l u b van de gelijkmaker af te
houden. Vorelen had geluk toen de
spits van de Boys op de lal knalde.
Reindjan Westeneld kreeg vervolgens
nog de mogelijkheid de Vorden-voor-
sprong te vergroten. Westerveld werd
echter door kramp geveld en ele bal rol-
de helaas voor Vorde-n langs de ver-
keerde kant van de paal en bleef het
1-2.
Zondag* speell Vorden l huis tegen
/utphania.

Socii
Programma 2 nov.: Socii El -- Sp.
Brummen El; Almen Cl — Socii C l ;
Socii BI — Apeldoornse Boys.
Programma 3 nov.: Socii — Aclivia;
Ratti l — Socii 2; Socii 3 - Warnsveldse
Boys 3; Oeken 3 — Socii 4; Soe ii 5
Warnsveldse Boys 5.

Uitslagen 26 okt.: Socii K I — Voorst
Fl 4-7; Vorden El —Socii El 2-2; Socii
Cl — Zelos Cl 5-2; Sp. Eefde BI -
Socii B l 2-3.
Uitslagen 27 okt.: Wissel — Socii 0-3;
Socii 2 — Steenderen 3 5-1; SVBV 2 —
Socii 3 2-2; Socii 4 — Dierense Boys 4
2-3; SHE 6 — Socii 5 1-0.

Zaterdagvoetbal

Wissel l-Ratti l
Met een doelgemiddelde van

l l -7 leek SV Wissel een nogal verdedi-
gende ploeg, maar ondanks dat stond
Ratti na 20 m i n u t e n spelen op 0-2 door
resp. Peter I m m i n k en Dinant Hen-
driksen. Voorde rust scoorde Rat t i nog
één maal (0-3) door een afstandschot
van D i n a n t l lendriksen.
Na de- rust speelde Ra t t i Wisse-1 com-

FNRSMANEGE
Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 A A V o r c l i
oon Ob752 1010

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister S team ii te huur bij:

HELWINK
VORDEN ZtfTPHENSEWEG TEL 05752 1514

pleet van de mat: 0-4 H arm Welle-
weerd, 0-5 Steven Smit en binnen een
minimi ( ) - ( > door l'eter Immink. Inval-
ler Mark Sueters scoorde 0-7, om ver-
volgens nog een panal ty ie missen;
daarna toch nog 0-8 door I larm Welle-
weerd.
/.aterdag speelt Ratti thuis tegen F.er-
beekse Boys

Ratti-Jeugd
Uitslagen 26 oktober: Ratt i l)!-Die-
penheim Dl 0-3, Ra t t i K l - I , < K hem K3
6-1, Rat t i Kl-SVBV K I 5-7, Rat t i C l-Al-
men C l 2-4.

W Vorden
Uitslagen
Vorden Dl-Wilh.SSS 1)2 6-3, Wilh.SSS
D4-Vorden D2 3-1, Vorden K. l -Soe i ï K l
2-2, Wilh.SSS K4-Vorde-n K2 6-5, Vor-
den KI-Eefde Fl 5-3, A/C F2-Vorden
F2 1-0.
Vorden A l-ABS Al 3-1, Halle A l-Vor-
den A2 10-0, Vorden Bl-SSSK BI 4-2,
Vorden Cl-Neede Cl 1-2, Neede C2-
VordenC2 1-7.
Kei b.boys 1-Vorden l l-2, WG 2-Vor-
den 2 1-0, Vorden 3-Wolfersveen l 2-1.
Vorden 4-AZC 5 5-0, Ei bergen 8-Vor-
den 5 0-3, Vorden 7-BeQuick 51-4.

Programma 2 november
Ga/.Nwld. D l-Vorden Dl, BeQuick
D2-Vorden D2, Zutphen E l-Vorden
K I , Vorden K2-Ca/.Nwld. K3, Oeken
F l-Vorden K I , Vorden F2-HeraclesFl.
Se 11 al kh aar A l -Vorden Al, Vorden A2-
Terborg Al , Reünie B l-Vorden BI,
VIOS B C l \ ( > i den C l, Vorden C2-Zel-
hem C2.
Vorden 1-Zutphania l, Vorden
2-RKZVC 3, Warns.boys 2-Vorden 3,
PAX 9-Vorden 4, Vorden 5-Rietmolen
4, WVC H-Vorden 6, Voorst 5-Vorden 7,
Vorden 8-Rekken 6.

Damesvoetbal
Ratti —Grol 4-0

Ratti kwam al vrij snel op voorsprong
door een doelpunt van Petra Vissers
nadat /e de bal van Jolanda Looman
kreeg en ze de keeper uitspeelde.
Het 2e doelpunt kwam tot stand door
een snelle combinatie tussen Linda
Terwel en Petra Vissers waarna de laat-
ste 2-0 scoorde. Zo bleef het tot de rust.
Na rust werd het 3-0 door een doel-
punt van Carla Addink na een voorzet
van Gerda Bijenhof. De laatste goal
kwam ook op naam van Petra Vissers.
Zondag spelen de dames in Ratum.

Bridgeclub BZR
Uitslagen dd. 23-10
droef) A: 1. mevr. van Buik/dhr. Ma-
chiels 5H.3%, 2. dhr. (ir. Bramel/dhr.
Wolters 55.(.)%, 3. mevr. Alewijnse/
vmevr. Bodewes 54.7%.
droef) H: l . mevr. Bergman/mevr. Smit

62.7%, 2. mevr. van Gastel /dhr, van
Gastel 56.3, 3. mevr. van M a n m e - n
mevr. Rombouts 5 \ . ( V , ' / i .
Elke woensdagmiddag in Het Dorps-
centrum/ ' i Stampert je; inl. tel. 2830.

Badminton Flash
Het eerste- team heeft een ui ts tekende
prestat ie geleverd door het 4e team van
UBC te verslaan. De wedstrijd was
spannend van het begin tot het eind.
Van de enkels konden er drie in Vor-
dens voordeel be-sl ist worden. Ook in
de- dubbels ging he-t wc-l goed, alleen
werd er één verloren op een paai pun-
ten na. Ook werd er in de mix goed
gespeeld van beide kanten en ook hier-
van werd er één verloren. Het team \an
UBC moest met een 5-3 nederlaag ge-
noegen nemen.
Flash 2 speelde op die/elfde avond
thu i s tegen KBC uit I . ichtenvooide.
de ui ts lag 5-3.

Dammen
DCVVorden-
Het Noorden 10-10
DCV kwam met de schrik vrij tegen Het
Noorden uil Groningen, medepromo-
vendus uit de tweede klasse-. De wed-
stri jd was echter nog wel op Uveede-
klassenivo.
Voor nederlagen van Hany Vos (ver-
slikte /ie:h in een gewonnen maar /eer
gee-ompliceerde s te l l ing) en |ohan
Haijtink begon DCV met e-e-n 0-4 ac -h-
terstand. Daar kwam bij dat ook He-uk
Ruesink, Henk Hoekman en Jan Mas-
selink toch bepaald oncomfortabele
stellingen hadden.
De tegenstander van l l e - n k Ruesink
had echter een remise-opdracht mee-
gekregen en tot grote opluchting van
Ruesink voerde hij die met verve u i t .
Henk Grotenhuis ten Harkel won met
positionele middelen en Hairy Graas-
kamp vierde y.i jn rentree met een voor-
delige- remise-. Al had hij de s c h r i j f W i n s l
op de 15e /et natuurlijk wel moeten
nemen.
Henk Hoekman had nog voldoende
kompensatie voor de sch i j f die- hij ach-
ter was ge-raakt en sleepte nog een re-
mise uit het vuur. Jan Masselink bereik-
te na e-e-n banauwd middenspel ook
nog een remise-eindspel en ook Chris
G revers en Mike Voskamp deelden de-
punten.
Gc-n i t Wassink tenslot te had een aan-
valspartij onbebouwd, maar de stelling
werd allen^^unner. Zi jn tegenstander
werd de- spanning te veel en gaf op in
een stand die nog kansen bood voor
een puntendeling.

H. (irotenj^s t.H.-R. Veenstra 2-0, H.
Ruesirik-AB|lstra 1 - 1 , J. Masselink-R.
Geurlsen M ^ J . H a i j t i n k - 1 1 . Stroetinga
0-2, C. Cirevers-|. van meggelen 1 - 1 , 1 1 .
Hoekman-E. \ an Sonderen 1-1, M.
Voskamp-B. Verbeikl 1 - 1 , H. Vos-R.
Ooste-n 0-2, ( i . Wassink-S. Mensonides
2-0, H. ( i iaaskamj)-R. Jas 1-1.

DCV3-OG Trefpunt
Almen/ Gorssel 11-5

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

UNIEK KWALITEITSVLEES
met GEGARANDEERDE
HERKOMST

voor folder en
informatie:

05739-1202

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Verse Veldsla

Zoete Appelen (voordehetebliksum) 2 kilo 5,95j

Winterpeen en Uien eik 1 MO SAMEN 1,95

Bildstar

KOLDENHOF's Versmarkt

2 bos Chrysanten 6,95
ALLE SOORTEN

Tulpen- en Narcissenbollen
50 stuks 89 95

2 Wintercyclamen 10,95

DE VALEWEIDE bloemen

Dash- -Wilhelmina
Dr l ic ' ; M van Dash hrhhfn het in dr
t h u i s w e d s t r i j d te»en het grrrnom-
mrrrdr Wilhelmina ui t Zutphen niet
kunnen bolwerken. Meteen in de eer-
ste set ging het al f ou t , want Wilhelmi-
na nam al snel een 0-5 voorsprong.
Dash U K ! > ! we! maar meer tegen /ieh-
/elf als tegen Wi lhe lmina . De /u tphen-
se ploeg wist hier wel laad i . < ! > " ' e n won
de set met 8-15.
Ook in de tweede set ging het al me-
teen fout want Dash kwam al snel met
2-10 ach te r te1 slaan. Normaal gespro-
ken weet Dash wel terug te komen van-
uit een ach te r s t and maar dit keer lukte
de Yordense ploeg helemaal niets.
Ki werden veel persoonlijke fouten ge-
maakt en Dash opereerde in dcvc- fase-
van de wedstr i jd niet als team, maar
stond slechts met /es personen in het
veld. De/e ramp/alige set werd met
(i-1 5 verloren.
De derde toonde1 aan het begin een
compleet nieuw Dash leek het wel. De
Vordense mannen liepen als een speer
mei /.eer sterk spel naar een 7-0 voor-
sprong.
Dit leek een mooie voorsprong maar
v a n a f ' d i t p u n t ging het weer mis wan t
Wi lhe lmina kwam weer terug en nam
een '.)-! l voorsprong. F.ven leek het op
Dash /ie h weer herstelde- want Dash
nam een 12-11 voorsprong maai' hei
herstel was van korte duu r want exen
snel als Dash / ie h herstelde, /akte de
ple>eg weer in elkaar rn de- sel werel mei
12-15 vei luren.
Het wil Dash in thuiswedstrijden nog
niet hikken. In tegenstell ing lot de u i t -
wedstri jden waarin Dash tot nu toe
zeer sterk speelt l u k t hei Dash niet om
in Vorelen /.elf te laten /ien wat het nu
ee hl in huis heelt.
Donderdag 1^1 oktoher speelt Dash de
bekerwedstrijd tegen V'ios 2 uit Kelde
dat momenteel koploper is in de klasse
waarin e>ok Dash u i tkomt . De/e wed-
strijd wordt in Deventer gespeeld.

Uitslagen
D4ADash7 — D \ ( ) o 2 - l .
MA Terwolde- l — Dash l :*-(); H2A
Wilhelmina 2—Dash 3 0-3.
D rekr.A Dash A — l larlsen A. 11 rekr.B
Dash H Hee ten72- l .
H2B Heeten l - Dash 2 1-2; D.SB
Haifsen 3 — Dash (i 2-1; M( : Tenvolde
l — Dash l 3-0; Hl' Dash l —Wilhel-
mina l O-.'i; DP Dash 2 — Voorwaarts l
3-0; D2A Dash 4 - Almen l 1-2; DMA
Dash 5 — DSC 3 2-1; IA Dash l -
Voorwaarts l 3-1; IC Dash^^ Boeme-
rang l 3-0; M B Dash-1 — I V» l 3-0.

Programma
Do 31-10: Bekerwedstrijd winnaar
DSC/ABS —Dash 2 dames.
Vr 1-11: D rekr.A Dash A ^SY C; 11
rekr.A Dash A—Dash B.

Dames Dash/Sorbo winnen bij WIK
met 0-3
Zaterdag wonnen ele dames van Dash

Sorho voor de derde keer in siuvessie
met 3-0. Dil kccT waren de1 dames van
hei gepromoveerde WIK uit Sieende-
ren het s lachtoffer van de Vordense ela-
dendrang.
Dash begon heel goed. Door enkele
goede opslagseries was het b innen de
kortst mogelijke n j i ! v ia 2-10, -4-15.
In de tweede set l iep ele opslag aan
Dash-kant heel wat minder. Na een
a a n v a n k e l i j k gelijkopgaande s t r i j d ,
kwam Dash op gegeven moment met
l 0-7 a c h t e r .
In die periode- d r u k t e - de- /wak leidende
arbiter een t e - grote- slempel op he-t
wedstr i jdverloop. Toch slaagde- Dash
erin de achterstand tol 14-1 (i om te
buigen.
De- derde set kende voor de- Vordense
dames nauwel i jks problemen. He-l
werd een regelmatige S-1 5 /ege. Kind-
stand 0-3.
Zaterdag speelt Dash uit tegen De/wa-
Imven uil Almelo.

P. K. V.
Op de- ten toonste l l ing van l'.K.V. 'De
K e - n d r a c h t ' Kelde, (.orssel, /ulphen
werd ook inge/onden door leden van
on/e- vereniging, me-t de- volgende- re-
sultaten;
C, rot t' liofiitirrs: Batneveldei , J. W. Smal-
le-goor, l \(..
Dvjerghoenders: Wyandoi ie , J .W. Smal-
Ic-goor, l \(,.
Kon/juni: Nieuw/eelander w i t . M.
Boersbioe-k, 1\K, l \ / ( i , l \ ( i . Idem I I .
Verstege- l \/(., l \ ( i .
Wener Comb. Van lieerde I x K , 2x/(i.
Idem ( , . van De- I leide l xK, 2x/(,, 2x(,.
Rode Nieuw/eelande-r. 11. Cosse-link
lxF,3xZG,2xG.
H i e r b i j een verklaring der predikaten:
F— Kraai; ' / .(. ' , — /eer (ioed; (• = (ioed.

R.T.V. Nieuws
Alge-lopen weekend werd er in Doelin-
e l i e - m gestreden in de- ( i()W-competi-
tie. De renners van R.T.V. Viei. ikker-
Wie hmond behaalden de- volgende u i l -
slagen.
Amateurs C: Mart in Wevers. Hengelo
l ; Krans de Wit , Warnsveld 4.
Amateurs B: Rudi Peters, Wichmond 1 ;
Be -nn i e - IVtcTs. Wichmond 4; Bertie
Ki( htcMiberg, Baak H.
Amateurs A: [an Weevers, Vorden 1.
Junioren: Edwin Maalder ink, Warns-
veld 5 (nogNieuweling); Han I l e k k e l -
man. Sleende-ren u: K.ddy I l e iue l ing ,
Vorden l 3 (door pech).

A. s. zaterdag GOW-competitie
A.s. /aterdag 2 november organiseert
R.T.V. Vierakker-Wichmond e-en wed-

s t r i jd meetel lend voor de GOW-com-
pc t i t i c . Het parcour is u i tge /e t in hel
bos Kamphu i / rn . (Vorden r ich t ing Ko-
c hem).
Om het middaguur /al het s tar tschot
v a l l e n voor de eerste categorie. Het
programma is als volgt:
Recreanten ( p l a a t s e l i j k favoriet Harry
Kggink) ; Nieuwel ingen jeugd; Ama-
teurs B; Veteranen; Amateurs C; Junio-
ren ( p l a a t s e l i j k favoriet Kddv Hrnvc-
l i n g ) ; Amateurs A7Beroeps (p l aa t s e l i j -
ke- favorieten Jan VVrrvrrs en Peter
M a k k i n k ) .

L. R. en
P.C. de Graafschap
Op /.aterdag 2 < > oktober organiseerde
de' L.R. en l'.C. de Graafschap haai
jaar l i jkse onderlinge samengestelde
wedstr i jd op haai ' t en ei n aan de Hame-
landweg. 10 Combinaties streden om
de eer in de onderdelen dressuur, (toss
en springen.

Dressuur gevorderde paarden: l .
M a r t i n e Ru t t i ng met Krasmns — l.'iO
pt.; 2. )ot ien Hcmcl ink met Klfriede —
12') p t . ; !i. Brenda Groenendal met Va-
I c n t i n a B c l l a 1 2 S p t .

Dressuur gevorderde ponies: l . l'a-
t r i ck B n i i n k met Simone — l'J'.) pt . ; 2.
Heidi Vrugg ink met Dann) 124 pt.;
3. Rinie Heuve l ink met Sarah — 124
pt .

Dressuur beginnende paarden: 1 . Rob
Havcnaar met Kreedom — l K) pt.; 2.

• K l s b e t h B a n n i n k m e t Gea— l 15p t . ;3 .
A u g u s t Koster met Ghostbuster los
pt.

Dressuur beginnende ponies: 1. Krik
Maalde! i n k met Irene I L ' l | ) t . ; 2 .
Kim Gramser met Aaijc l l'J pt.; .'}.
Kghcrt l lannsen met O u i e n t a — 116
pt .

Einduitslag dressuur-, cross en sprin-
gen: 1. Mart ine R u t t i n g met Krasmus/
clubkampioene SGW en winnaar van
de wisselbeker gevorderde paarden; 2.
Heleen Klein Bretcler met Bl iksum; .'V
Henk van den Berg met Un ix .

1. Kvelien Groot Roessink met l ' a t i i c i a .
clubkampioene SC.VV en winnaar van
de wisselbeker gevorderde ponies; 2.
Heidi Vruggink met Danny: .'$. I rma
Wormgoor met Tosca.

1. Augus t Koster met Ghostbustrr ,
clubkampioen se w en winnaarvan de
wisselbeker beginnende paarden; 2.
Klsbeth Bann ink met ( ic-a; !$. Rob Ha-
venaar t i n - t 1-reedom.

1. Kr ik Maalderink met Irene, < Inb -
kampioen S( , \Ven \ v i n n a a r \ a n dr wis-
selbeker beginnende -poules; 2. Kim
Gramser met Aafje; Ü. Vera IMat tecmv
met Vera.

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en water-installateur

Fa.Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

ANT1EKHANDEI

• GRENEN MEUBELEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •

• GROTE KAARSEN COLLECTIE •

Kum-]<.s,'ww}4:} HENGELO (CM.) Td. ().r)7.r>;< 107:-!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

MM
Leo Westerhof:

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752- 1 208
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