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m Telefoon gemeente: 05752-7474.
M Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdagvan
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. 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.

;• VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een beslui t , /o nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden de/e aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zi jn tevens
raadslid.
De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op dinsdag 12
november 1991 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda slaan de
volgende onderwerpen:

organisatie-onderzoek bui tendienst
gemeentewerken, rapport ODRP;

— beschikbaarstellen krediet voor aan-
schaf van 24 menu-cassettes;
subsidiering S t i c h t i n g Kinderop-
vang (in oprichting).

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 12 november OOI
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwer-
pen:
— vas ts te l l ing bestemmingsplan 'Bui-

tengebied 1989, nr. 4 ' ;
3e wijziging algemene plaatselijke
verordening.

De commissie voor welzijn en milieu
vergadert op woensdag 13 november
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onder-
werpen:
— ecologische richtlijn; ver/urings-

kaart;
— organisatie-onderzoek buitendienst

gemeentewerken, rapport ODRP;
vas t s te l l ing plan voor nieuwe basis-
scholen 1992-1995;
beschikbaarstellen krediet voor 24
menu-cassettes.

Ook u kun t , indien u dat wenst, over de
oudenveipen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
s tukken , tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibl iotheek te Vor-
den en in de1 Rabobank ie Wichmond.
Als u wi l t inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spieken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de- behandeling van het agen-
dapun t vragen stel len. levens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

OUW-ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 29 oktober jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer W.L.M. Bensdorp, Zut-

phenseweg 46 te Vorden, voor het
plaatsen van een schutt ing op het
perceel /utphenseweg 46 te Vor-
den;

— Intermed B.V; te Diereu, voor het
bouwen v a n 2 woningen met garage
aan de Voornekamp 18 en 20 te
Vorden.

Kapvei g u n n i n g is verleend aan de heer
H.J. Arendsen. de Bongerd 12 te Vor-
den voor het kappen van een lijsterbes
en l blauwspar op het perceel de Bon-
gerd 12 te Vorden, onder oplegging
van een heiplantplicht voor een nader
te bepalen boom.

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 bezwaarschrift worden in-
gediend.

f G EZINNEN
GEVRAAGD

De Rijksuniversiteit te Leiden is op
zoek naar gastgezinnen in Oost-Gel-
drrland, die van ( > tot 25 januari 1992
onderdak kunnen bieden aan een stu-
dent die in die periode, ook in onze
gemeente, een leeronderzoek moet
uitvoeren in het kader van het onder-
wijsprogramma.

Het gaat om een 30-tal studenten die
over 13 gemeenten /uilen worden ver-
deeld. De studenten betalen voor hun
kost en inwoning f20,- per dag. Ook in
de weekeinden zullen de studenten in
het onderzoeksgebied blijven.

Voor aanmelding en nadere gegevens
kunt u contact opnemen met Drs. R. R.
Brrgh, coördinator leeronderzoek van
de vakgroep culturele antropologie,
tel. 071-273498 of 273474. Het adres
is: Vakgroep CA: SNWS, t.a.v. Drs. R.R.
Bergh, Wasenaarseweg 52, Postbus
9555, 2300 RB Leiden.

BESTRIJDING
Last van ratten;- De gemeente bestrijdt
deze dieren gratis. U kunt zich aanmel-
den voor bestrijding bij de telefoniste
van het gemeentehuis (tel. 7474).

JU» OFFICIËLE OPENING
BRUG IN DE BROEK-

WEG
De brug in de Btoekweg is gereed! Ge-
let op de inspanningen die dit heeft ge-
kost en het ongemak door de restaura-
tiewerkzaamheden voor de gebruikers
van de/e brug willen burgemeester en
wethouders hieraan niet zomaar voor-
bijgaan.

Op 7 november om 16.00 uur zullen
burgemeester en wethouders in het bij-
zi jn van genodigden de brug dan ook
officieel openen. Aangelanden zijn bij
deze officiële opening ook welkom. Die
brug is in 1989 bij de gemeentelijke
herindeling overgegaan van Warnsveld
naar Vorden. De brug verkeerde toen
in zeer slechte staat. Gelet op de veilig-
heid van gebruikers hebben burge-
meester en wethouders besloten om
het herstel van deze brug voortvarend
aan te pakken.

J- VERKEERSDRUPPELS
KRUISPUNT BAAKSE-

WEG/BEEKLAAN
Op het kruispunt Baakseweg/Bee-
klaan in Wichmond gebeuren relatief
veel verkeersongevallen. De meeste on-
gevallen ontstaan doordat verkeer af-
komstig uit de richting Hengelo geen
voorrang verleent aan verkeer uit Vor-
den. Om de vooi rangssituatie te bena-
drukken komen binnenkort in de
Beeklaan nabi j de kruising zogenaam-
de 'ovenijdbare verkeersdruppels'. Dit
z i jn markeringen in de vorm van drup-
pels die met witte klinkers in de straat
worden aangebracht. Hierdoor ont-
staat een lichte verhoging. Het gaat om
een proef. Helpen de druppels niet
voldoende, dan komen er mogelijk
aanvullende maatregelen.

fK

Maandag 28 oktober was er weer vrou-
wenclub. Deze avond werd verzorgd
door mevr. Schot uit Ruurlo. Na het
welkomstwoord van de voorzitster gin-
gen de dames aan de slag. Er werd de/e
avond onder leiding van mevr. Schot
een wanclversiering gemaakt, wat een
leuke bezigheid bleek te zijn.
Tot slot bedankte de voorzitster mevr.
Schot voor de/e avond en wenste ieder
wel thuis.

APPEN VAN BOMEN
De tijd om bomen te kappen breekt
weer aan. Denkt u eraan dat op grond
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning u een vergunning van burge-
meester en wethouders nodig hebt?
gaat u kappen neem dan contact op
met de. afdeling gemeentewerken, de
heer Niessink tel 7474.

J> GEMEENTELIJKE BELASTINGAANSLAG
Vorige week donderdag op 31 oktober j. 1. viel er, zoals eerder vermeld in het
Contact, bij de meeste adressen in de gemeente Vorden een belastingaanslag in de
bus.

Om welke gemeentelijke belastingen gaat het?

I . AFVALSTOFFENHEFFING
Deze belasting wordt betaald omdat de gemeente iedere week bij u het afval komt
ophalen. Daarnaast heeft de gemeente nog kosten aan het verwerken van klein
chemisch afval, glascontainers, grofvuil ophalen, etc.
De kosten voor de afvalverwerking stijgen sterk in heel Nederland. Werd eerder
alle afval gestort, nu probeert men steeds vaker het afval te scheiden en her te
gebruiken. Dit kost natuurlijk veel geld. Niet bewust omgaan met afvalverwerking
zal echter op den duur voor u of voor de generatie na ons een onleefbare wereld
opleveren.

Hoger tarief
Het tarief is i.v.ni. de steeds hogere kosten dan ook gestegen van f 113,- naar
f 180,- (f 15,- per maand). De gemeente streeft daarbij naar kostendekking. Het
principe de vervuiler betaalt wordt hierbij gehanteerd.
Het nieuwe minicontainer systeem, dat is ingevoerd om gescheiden te kunnen
ophalen, is in dit tarief nog niet volledig meegerekend. Deze kosten worden pas in
1992 dooJayekend. In veel gemeenten in Nederland waar het gesch^fcp opha-
len is inj^Plerd ligt het tarief veelal tussen de f 250,- en f 300, -^w>k in de
gemeente Vorden zal het tarief volgend jaar weer omhoog moeten.

2. RIOOLRECHTEN
Op uw aanslag vindt u voor de eerste keer een bedrag voor rioolrechten. Deze
rechten b^^lt u indien u bent aangesloten op het riool. Bent u niet aangesloten
dan hoeft ^Hiervoor ook niet te betalen. f^
I I betaalt rioolrechten voor het gebruik van de riolering. Het totaal aan riolerin-
gen kost de gemeente veel geld. Het riool moet onderhouden en op termijn ook
vervangen worden. Een riool gaat namelijk gemiddeld 40 tot 60 jaren mee. Tevens
worden de landelijke milieuwetten steeds strenger zodat er steeds meer mensen
verplicht op het riool moeten aansluiten of zelf hele dure investeringen moeten
plegen.
Het tarief bedraagt dit jaar f80,- per gebruiker van een eigendom dat afvalwater
op het riool loost. Dit bedrag is nog niet kostendekkend. Waarschijnlijk zal dit
tarief de komende jaren ook toenemen.

Waarom werd hier vroeger niet voor betaald?
Het Rijk vond het in de afgelopen jaren belangrijk dat er zoveel mogelijk riolerin-
gen werden aangelegd in het land en gaf voor deze investeringen veel subsidie aan
de gemeenten, de zgn. verfijningen. Deze subsidies worden nu niet meer gegeven.
De gemeente moet nu alleen voorde kosten opdraaien.

3. HONDENBELASTING
Het tarief voor de hondenbelasting bedraagt f60,- en neemt per hond met f 30,-
toe. Zo bedraagt het tarief f 60,- voor l hond, f 150,- (f 60,- + f 90,-) voor 2
honden, f270,- ( f60,- + f90,- + f120,-) voor 3 honden, etc.

Afmelden
De honden zijn geregistreerd bij de gemeente. Bent u op een gegeven moment
geen houder meer van een hond dan dient u dit door te geven aan de gemeente.
De gemeente berekent uw hondenbelasting n.l. per maand tot het moment van
afmelding. Meteen doorgeven spaart u geld uit. Overigens zal de gemeente bin-
nenkort weer de hondenbelasting gaan controleren.

Het aanslagbiljet
Op uw aanslagbiljet staan eerdergenoemde belastingen vermeld. Als u hier niet
voor in aanmerking komt, u heeft bijvoorbeeld geen hond, dan staat deze belas-
t ing er niet op.

Verhuizing
Indien u verhuist! bent in 1991 staat uw oude en nieuwe adres op de specificatie.
De periode waarover het betreft staat er echter niet op. In het totaalbedrag is wel
met deze periode rekening gehouden. Indien u in mei verhuisd bent moet u voor
vijf maanden belasting betalen voor het oude adres. Het bedrag van bijvoorbeeld
de afvalstoffenheffing f 180,- wordt dan gedeeld door 12 maanden en vermenig-
vuldigd met 5 maanden (f180,-: 12 = f 15,-x5maand = f75,-).
Voor het nieuwe adres in Vorden adres betaalt u vervolgens de resterende 7
maanden. In totaal betaalt u dan hetjaartarief van f 180,-.
Indien u nieuw bent komen te wonen in Vorden dan betaalt u alleen het aantal
maanden dat u hier woont. Als u bijvoorbeeld in juli bent gekomen dan betaalt u 6
x f 15,- = f 90,- afvalstoffenheffing.

Foute aanslag?
Indien u denkt dat uw aanslag niet goed is verander dan nooit zelf het bedrag van
de acceptgiro. Neemt u eerst contact op met de gemeente. De mensen daar beoor-
delen of uw vermindering correct is en vertellen u wat u het beste kunt doen.

Uitstel van betaling
Een belastingaanslag komt nooit gelegen. Heeft u problemen met het betalen van
het bedrag aar/el dan niet en neem contact op met de gemeente. U bent beslist
niet de enige. Het is namelijk mogelijk om een betalingsregeling met de gemeente
te treffen waardoor u niet in l keer (voor 3 l december) hoeft te betalen.

Met wie bellen?
Voorvragen of vooreen betalingsregeling kunt u contact opnemen met gemeente
Vorden, afdeling financiën, tel 05752-7429.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Woensdag 6 november Dankdag 19.30 uur
SOW-dienst in de Gereformeerde Kerk, ds. H.
Westerink, dankdienst voor gewas en arbeid.
Zaterdag 9 november 20.00 uur in de Dorps-
kerk, concert door de Gospelgroep 'Discipel'.
Zondag 10 november 10.00 uur SOW-dienst in
de Dorpskerk, ds. P. Dekker, evangelisatiecom-
missie m.m.v. Gospelgroep 'Discipel'.
Er is zondagsschool.

Geref. Kerk Vorden
Woensdag 6 november Dankdag 19.30 uur ds.
H. Westerink (gez. dienst).
Zondag 10 november 10.00 uur gez. dienst in
N.H. Kerk, voorganger ds. P.W. Dekker m.m.v.
gospelgroep 'Discipel'; 19.00 uur ds. W. Stolte,
Zutphen in Geref. Kerk.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 9 november 18.30 uur Woord- en
Communieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 10 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Willibrord-zondag.

Weekend- Wacht-Pastores:
Pastor C. van Zanten,
05753-1314.

10-11 november
Keijenborg, tel.

Huisarts 9 en 10 november dr. Haas.
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 óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18, 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 9 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Van 10 t/m 15 november dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 9 en 10 november D. Stolk, Ruurlo,
tel. 05735-2400.
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 tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens be-
reikbaar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker 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.

Begrafenisdienst 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
Woensdag 6 november 19.30 uur ds. C.
Bochanen.

Zondag 10 november 10.00 uur ds. G.D. Hor-
jus, Steenderen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 10 november 10.00 uur Eucharistie-
viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 november
Pastor Van Zanten, tel. 05753-1314.

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.

VW Vorden
De Vereniging voor Vreemdelingen
Verkeer (VVV) in Vorden houdt don-

derdag 7 november in de grote zaal van
'De Herberg' de jaarvergadering. Bij
de bestuursverkie/ing zijn de aftreden-
de leden Kmsbroek en Wullink herkies-
baar.

St. Nicolaaskrant Vorden
In week 47 (18-22 november) verschijnt de St. Nicolaaskrant voor Vorden.
Advertenties en berichten, voorzover nog niet ingeleverd, ontvangen wij nog
gaarne tot en met vrijdag 8 november a.s.

De redactie



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f t.-.
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 KOOP:
Jonge coniferen (bl.) Tel.
05445-1642.

• WELKE jongedame (25 tot
30 jaar) wil 16 nov. met mij
dansen in „'t Pantoffeltje"?
(niet allemaal tegelijk) Brieven
onder nummer 32-1, Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huish., zelfstandig
kunnende werken, 1 ochtend
p.w. Brieven onder nr.
32-2, Buro Contact, Postbus
22,7250 AA Vorden.

• ZOEKT U tegenstanders
voor volleybal of
zaalvoetbal, neem dan
contact op met de
Personeelsver. van drukkerij
Weevers. Vraagt u naar
W. Bolderdijk of R. Oldenkotte.
Na 16.30 uur: tel. 1390 of
2470.

• TE KOOP:
Opel Ascona 1600 bouwjaar
1975, type A, 58.000 km, in
goede staat: f 500,-.
3 Eiken eetkamerstoelen;
f 25-per stuk. Tel. 2016.

• Ik zou graag in contact
komen met een gezellige
dame, die het ook spuugzat is
om alleen te zijn en die o.a.
kan genieten van het af en toe
buitenshuis eten. Leeftijd bij
voorkeur tussen 60 en 73 jaar.
Ik ben woonachtig in de regio
Zutphen.
Brieven gaarne z.s.m. onder
no. 40-1 naar Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
elektrisch orgel (Eminent)
510 de Luxe. Tel. 05752-2398
(na 18.00 uur).

• TE KOOP:
Isis kolomtekentafel form.
AO. Vorden. Tel. 3342.

• TE KOOP GEVRAAGD:
(half)vrijstaand huis te
Vorden/Warnsveld. Maximaal
f 200.000,-. Tel. 05700-31653.

• TE KOOP:
Honda XR 500, bj. 83 met
gereviseerd blok en veel
nieuwe onderdelen, f 3750,-.
Tel. 05753-3980.

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Geweldige
ZIJDESHOW

t/ m zaterdag 23 november
Prachtige zijdestukken in alle kleurschakeringen.
Heel mooi gemaakte zijdebloemen,
Zeer fraaie, grote en kleine planten.
Leuke boeketjes in veel soorten en kleuren.
Verrassend mooie veldbloemen in wel
1 2 soorten.

D/t mag U niet missen!!!
Tot ziens op dezijdeshow.

J*

dijkfrman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1 334

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli-Kruidkoek
gevuld met noten en rozijnen

Puur natuur, vers van de Warme Bakker
en dat proeft U.

DIT WEEKEND:

van 4, 55 voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

LUSTRUM CONCERT

55
JAAR

Vordens
Mannenkoor

Solist: Ludo Eykelkamp (bariton)

Dirigent: Bert Nijhof
m.m.v. Achterhoeks Vocaal KwarH-t

Gebroeders Brouwer - Tronifvt
Ben Simmes - Vleugel

op 23 november in de
CHRISTUS-KONINC-kerk te Vorden

Aanvang 20.00 uur

Toegangsbewijzen ii f 72,50 vcrkrij^hmir hij:
VORDEN: Boekhandel LOC A en CII^SSI N Schoenmode

WICHMOND: Supermarkt Besselink
l II NGELO (G): Boekhandel Wolters

ii

*
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*
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JONG GELRE VORDEN
speelt nog twee avonden de revue

"UTGEETD'R
SPAANS NOAR TOE

en wei op vrijdag 8 november
en zaterdag 9 november

Na afloop dansen!!!

Aanvang 19.45 uur in het Dorpscentrum
Kaarten in voorverkoop f 8,- per stuk

Aan de zaal f 10,- per stuk

Kom ook eens een avondje
bij JONG GELRE op bezoek!!!

*ft

*ft

*ft

*ft

*ft

*ft

*ft

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

ZANG en MUZIEK
uitgevoerd door

Zangkoor de Wehme
o.l.v. dirigent hr. GJ. Schut

m.m.v. M. de Groot, elektronisch orgel

Op dinsdag 26 nov. om 19.00 uur. Zaal open 18.30 uur

Alleen voor donateurs
Voorzitter v. Loenen tel. 05752-3200

Rijksstraatweg 39, V tel. 05750-261 32

Bouw- en Houtbond FNV

Kerstverzilvering
op dinsdag en woensdag
12 en 13 november
van 19.00 tot 21.00 uur.

Voor RBS laatste tegoed-staat, en voor de
schilders VTU-formulier meebrengen.

DeP.V.,HetHoge16.

FIJNE BANK ZOEKT LEUK STELjjpm

"Zoek bij OTTEN en
u zult vinden!"

U wiit een nieuw bankstel kopen, maar u
kunt nog niet vinden wat u zoekt. Dan
bent u vast nog niet bij OTTEN geweest.
Want het is bijna ondenkbaar dat u bij
OTTEN niet slaagt! In de verkoophal (die
naast de fabriek ligt) staat een uitgebreid
assortiment bankstellen. Te kust en te
keur! U kunt kiezen uit vele modellen en
verschillende soorten bekleding, of u nu
leer wilt of stof. De keus is helemaal aan
u! Trouwens, OTTEN heeft niet alleen
bankstellen. U kunt bij hem ook terecht
voor een prachtige, bij uw nieuwe bankstel passende salontafel. Maar ook voor een losse fauteuil of een televisiestoel. Of een
televisiemeubel of een kleine of grote kast. Ook komplete eethoeken vindt u bij OTTEN in veel soorten. Alle meubels hebben één ding
gemeen: ze zijn allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN, hij adviseert u graag
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur. Van
harte welkom!

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

NIEUW NIEUW NIEUW!!!

Ossebraad
mager runderstoofvlees, grof gemalen,

lekker gekruid, ca. 1 uursudderen

past goed bij bloemkool of boontjes

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Schouderkarbonade 1 KHO 8,95

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Speklapjes 1 uio 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 «HO 6,25

Bovenpoot
1 kilo 5,95

SPECIALITEITEN

Pampaschijven
5 haien 4 betalen
Ossebraad iküo 16,90

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Gekookte Worst
250 gram 2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Mager, Mals en Lekker:

Hamlappen 1 k,io 10.95
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 7 - 8 - 9 november

UIT DE NOTENBAR:

NOTENMIX
Bolognese

b e t e r c o m p l e t e r 250 gram 2,50
maandag 11 - dinsdag 12
en woensdag 13 november: Panklare Geschrapte Worteltjes 500 gram 0,95

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Probeer eens een pakje van ons,
dan proeft U Echt Roggebrood!

AANBIEDINGEN

Roomboter Amandelstaaf
250 gram van 5,50 voor

Speculaaspopjes ipakvan
Appelgebak diverse soorten

4,95
3,50

6 halen

250 gram gesorteerde KOEKJES
voor de prijs van 2 OA7S

vanSlagroomsnit
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

WARME BAKKER

LAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!



Geboren

Loes Marijke

en

Bram Simon

op 1 november 1991.

De gelukkige ouders en zus:

Eric Klein Haneveld en
Mirjam Heuvelink
Inge

Ganzensteeg 1
7251 LC Vorden

Wilt u even bellen als u ons
wilt bezoeken, tel. 05752-
6588.

Tijdelijk adres:
ziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal, Zutphen

Heel hartelijk bedankt voor alle
felicitaties, bloemen en ge-
schenken die wij bij ons 25-ja-
rig huwelijksfeest mochten
ontvangen.
Dit alles heeft het voor ons tot
een onvergetelijke dag ge-
maakt.

Lambert en Betsie Meijer

Vorden, november 1991

Hiermede willen wij u hartelijk
danken voor de vele kado's,
planten en felicitaties die wij
op onze huwelijksdag moch-
ten ontvangen.
Het was fantastisch!

Bert en Monique Fokkink

Wiersserbroekweg 8
7251 LG Vorden

Hierbij wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de vele kaar-
ten en kado's die ik op mijn
65e verjaardag heb ontvan-
gen. Het was geweldig.

Antoon Horstman

november 1991
Wiersserbroekweg 14
7251 LG Vorden

Familie, vrienden en kennis-
sen hartelijk bedankt voor alle
gelukwensen, bloemen en
kado's, die wij mochten ont-
vangen op ons 40-jarig huwe-
lijksfeest.

Hendrik en
Willemien Tjoonk

Schimmeldijk 2, Vorden

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw

Johanna Berendina Norde-
Winkel

Uit aller naam:
W. Norde

Vorden, november 1991
'Nieuw-Wenneker'

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD en ADVIES

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

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

":£
#-

Wij,

*Herbert Evers
en

Mester Wiltink
fc

vinden het fijn, ook namens onze
ouders u mee te delen dat wij gaan
trouwen op D.V. 14 november 1991 om
11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

v
Gods zegen over ons huwelijk vragen
wij in de kerk van de Gereformeerde
Gemeente te Doetinchem,
Bezelhorstweg 54.
Deze dienst begint om 13.30 uur
waarin de Weieerwaarde Heer Ds.
A.B. van de Heiden hoopt voor te gaan.

Gelegenheid tot feliciteren tijdens de
receptie van 15.45 tot 17.45 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Toekomstig adres:
_•£ Zeddamseweg 13C, 7047 CV Braamt

Het heeft ons goed gedaan dat we zoveel mede-
leven hebben ondervonden na het overlijden
van onze lieve man en vader

Gerbrand Kamerling

Mede namens de kinderen wil ik U hiervoor har-
telijk bedanken.

Janny Kamerling-de Boer

Vorden, november 1991

f

'X

Op 15 november 1991 zijn wij

Ans en Henk Loman-Essenstam

25 jaar getrouwd.

#

f'*'~

Reden genoeg, dachten wij en onze
kinderen, om aan dit gebeuren
feestelijk aandacht te schenken.

Gelegenheid tot feliciteren van
1 5.00- 1 6.30 uur bij Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

*f

*
l

t
•'T'"

-#-

Kort voor de komende feestdagen

een verkoop-expositie met veel

klein werk van de schilderes

Riek Schagen

Hiervoor is 'de Galeriek'

Nieuwstad 2 in Vorden geopend op:

Vrijdag: 8 november 19-21 uur

Zaterdag: 9 november l I-I6 uur

Zondag: l O november l l-l 6 uur

GOSPELGROEP

7251 VG Vorden
Addinkhof 16

-::BTHfH«H:H^

Met droefheid geven wij u kennis dat na een liefdevol-
le verzorging in het verzorgingstehuis „De Ehze", ge-
durende een geduldig gedragen lijden, de Here tot
Zich heeft genomen onze lieve broer, zwager, oom en
oud-oom

ANTONI JQHAN BOSSENBROEK
WEDUWNAAR VAN BERENDINA JANNETJE SCHUURMAN

EERDER WEDUWNAAR VAN GEERTRUIDA VAN LAAR

op de leeftijd van 81 jaar.

Namens de familie,
G. Bossenbroek, ex. test.

Almen, 3 november 1991,
Hogenkampsweg 2.

Correspondentieadres:
Sluisoordlaan 424, 7323 EP Apeldoorn.

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren don-
derdag 7 november van 12.00 tot 12.40 uur in het uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal er een korte rouwdienst worden ge-
houden in voornoemd uitvaartcentrum om 12.45 uur,
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om ca.
13.30 uur op de Algemene Begraafplaats aldaar.

op
zaterdag 9 november 1991

aanvang: 20.00 uur

in de Dorpskerk te Vorden

TOEGANG VRIJ

ONZE SPECIAL KRIJGT
EEN EXOTISC
TINTJE
MAAR ER ZIJN OOK
AANBIEDINGEN VAN EIGEN BODEM

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

KEURSIACER

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

alle soorten KARBONADES
5 haien 4 betalen

500 gram 3,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Couburger Rauwe Ham (gerookt)
100 gram 2,98

Leverworst 250 Qtam 1,98

INDISCHE
NOTENSCHIJVEN

100 GRAM
95
l

Heel apart, erg lekker!

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

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

SLIPJACHT 9 NOVEMBER
Met globale tijdschema is als volgt:

13.00-13.30: Gemeentehuis; het aanblazen van de jacht.

13.40: Deldenseweg-Hengeloseweg
achter kasteel „De Kiefskamp"

14.15: Berkendijk-Maalderinkweg
„'t Stapelbroek" - Huize „'t Zelle"

15.10: Zelledijk-ündeseweg, Schuttestraat-Kostedeweg.
Einde jacht bij kasteel „Vorden".

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

DEZE WEEK:

Vruchtenmandjes
6halen 5 betalen

BIJ UW

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

Met droefheid geven wij U kennis van het overlij-
den van de heer

A.J. Bossenbroek

30 Jaar tuinman op 'de Belten'.

Wij verliezen een trouwe toegewijde vriend.

Familie Feith

7251 KB Vorden, 3 november 1991
Wildenborchseweg 15

t
Als de draad wordt doorgeknipt
voel je pas de diepte van verbonden zijn.
Voetje pas de pijn van
verwond en alleen te zijn.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, gesterkt door
het H.Sacrament der Zieken, nog onverwacht van ons
is heengegaan onze

HENDRIKUS HUBERTUS
KRAUTS

op de leeftijd van 64 jaar.

A.C. Boersma-Olthuys
Familie Paling
Familie Krauts

Vorden, 2 november 1991,
Hoetinkhof40.

Correspondentieadres:
A.J.T. Paling,
van Nagellplein 12, 7231 KD Warnsveid.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

GRIEPvaccinatie
De 3 plaatselijke huisartsen geven wederom

gelegenheid tot griepvaccinatie op:

maandagavond 11 november
en maandagavond 18 november
Beide avonden van 18.30-19.30 uur.

Kosten f 40,- per persoon,
contant te voldoen.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of longziekte,
of zuikerziekte kunnen, op vertoon van hun

ziekenfondskaart, gratis gevaccineerd worden.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

WIJNHUIS VORDEN NIEUWE STIJL
Na een intensieve verbouwing is het ons een groot genoegen U op

13 november a.s. kennis te laten maken met de uitbreiding van Wijnhuis
Vorden aan de Burg. Galleestraat 12. Vanaf dat moment heet Wijnhuis
Vorden 'Wijnhuis Traiterie Vorden'.

In onze Traiterie zult U vanaf 13 november, vers en eigengemaak-
te delicatessen aantreffen.

Om U een impressie te kunnen geven van ons assortiment hou-
den wij op deze dag een 'Open Huis' van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 november gelden
voor deze speciale gelegenheid een aantal aanbiedingen.

TRAITERIE:

Kruidenboter per 100 gram

Kastelensoep per 0.5 liter O,Z5

Aardbeienbavarois Tulband O, /O

WIJNHUIS:

Beau Rouge vin de table O, !7O

La Vieille Ferme Ventoux 9,95

Chateau Carcannieux 1989 15,95

SLIJTERIJ:

Brandenbargs Jonge Jenever l /,

Brandenbargs Bessen 10,95

Brandenbargs Citroen 13,95

Brandenbargs Vieux 17,95

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt en alleen op 14,15 en 16 november.



NA J AARSTAPIJTAKTIE
Merk tapijten o.a.
Desso - Parade - Bergoss
voor OP =-- OP-prijzen
en 5 jaar G AR ANTI E!

issiî

WOONKAMERTAPIJT
400 br. op juterug
in 3 kleuren
antra, tabak en beige />*>

GRATIS LEGGEN Sö."1

PROJEC TAPIJT
400 breed
in violet of grijs
NU OP = OP-prijs — ft

0*1 •""

PARADE TAPIJT
400 breed
van 349,-
NUOP = OP .QQ

GRATIS LEGGEN t 5JÖ«~"

TRETFORT WOLTAPIJT
geweven topkwaliteit
berber, 400 breed O AQ
van 369,- voor fc*f»l«™"

GRATIS LEGGEN

VINYL 200 breed
geschikt voor:
keuken - schuur zolder
van 49,95

NU 29.95

KEUKENLOPER
82 breed
div. kleuren

NU 25.-
KEUKENTEGEL
50x50
3 kleuren
uit voorraad

van 14,95 NU 9.95

SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed
kleur: violet
van 79,- NU

GRATIS LEGGEN

59.-

Bij ons verkrijgbaar en vakkundig gelegd

LAMIFLOORLUïl
De enigste laminaatvloer die te lakken is en daardoor een onbeperkte

levensduur verkrijgt en de prijs zal u meevallen.

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05Z52-.L5J-4

ZUTPHENSEWEG 24
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

Maar ook vaatwassers, droogtrommels, alles op het gebied
van beeld en geluid en klein huishoudelijke apparatuur tot
en met schotelantennes aan toe. Een kompleet assortiment
van de beste merken. In onze winkels staat service hoog in
het vaandel geschreven. Onze eigen reparatie afdeling
speelt een belangrijke rol om optimale service te verlenen.
Verkoop, plaatsing en reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 • 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Henny
Schennink

voor:

- paardrijlessen

- verhuur paardestalling

- verhuur binnenbak

— iedere donderdagavond,
oefenparcours

VELSWIJK - Telefoon 08344-1300

ZE ZIJN ER WEER!
Groot assortiment vaste planten - bomen -
heesters - bloembollen
250 m2 kamerplanten kas
Allerlei soorten potterie - houtartikelen -
vijverartikelen
De beste kwaliteit en een goed advies

Beuken voor de haag

Fruitbomen
struik-halfstam-hoogstam

3,50
__ vanaf l 2,50

LigUStrum voor de haag l O VOOr 10,-

J) , / <D

ca. 2 m. geënt 40,-

Bloeiende + groene kamerplanten

vanaf 2,50

Tot ziens bij:

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

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

ahc Staltechniek is een jong en groeiend
bedrijf in technische installaties voor de
intensieve veehouderij.

Ter versterking van het installatieteam
zoeken wij een:

CENTRALE VERWARMINGS-

MONTEUR

Deze persoon moet geheel zelfstandig
dikwandige verwarmingssytemen aan
kunnen leggen.

Voor mensen die van aanpakken weten
bieden wij:

* afwisselend en veelzijdig werk
* salaris overeenkomstig leeftijd en

ervaring
* goede secundaire

arbeidsvoorwaarden

Sollicitaties te richten aan:

Staltechniek b.v.

Molenenk 8
7255 AX Hengelo (G.
Tel. 05753-3431
buiten kantooruren:
J. Loskamp
(08344) 1504 of
F. Wolbrink
(05753)2911

REPARATIE • VERKOOP • SLIJPEN

Veescheermachines - Kettingzagen

Hout-kloof-versnippermachines

Compostmachines

LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE

JOLDE:
IN KEIJENBORG: tel. 05753-2026

H O LTS L AG BOUWMATERIALEN BV
Spoorstraat 28 Ruurlo Tel. 05735-2000

Openingstijden: dagelijks tot 17.00 uur.
Vrijdagavond ook van 19.00-21.00 uur.
Zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur.

mode voor
het héle gezin

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

fashion
Altijd goed nor een koopje
SCHIPPERS-
TRI0EN
een prachtige kwaliteit in
meerdere uni kleuren,
heerlijk warm en
betaaltarar.

NU «Pchts

KINDER FLANNEL
OVERHEMDEN
irrprachtige ruiten,
mooie kwaliteit,
heerlijk warm en
ook nog betaalbaar.

NU slechts

een mooie 100%
katoenen kwaliteit in
vele kleuren.

095

Loopeven
binnen want het
loont weerde

moeite!

Hinderwet
Ontwerp-beschikking op de vergunningaanvraag
op grond van de Hinderwet van mevrouw G.
Klein-Winkel voor een fokbedrijf en melkvee-
houderij aan de Dwarsdijk 10 te Halle.

Bezwaar maken is mogelijk tot 9 december 1991.

Gedeputeerde Staten zijn van plan aan mevrouw
G. Klein-Winkel in Halle een vergunning op
grond van de Hinderwet te verlenen en hebben
daarom al een ontwerp-beschikking (een voor-
genomen besluit) vastgesteld. Het gaat hier om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een fokbedrijf en melkveehou-
derij aan de Dwarsdijk 10 in Halle.

Indien daartoe voor 23 november 1991 de wens
kenbaar wordt gemaakt zullen op een nader te
bepalen tijdstip mondelinge bezwaren tegen de
vergunningverlening ingediend kunnen worden.

De aanvraag en de ontwerp-beschikking met alle
stukken die erbij horen liggen van 7 november
tot 9 december 1991 ter inzage in:
- Het gemeentehuis van Zelhem op elke werk-

dag van 09.00 tot 12.00 uur; ter inzage buiten

provincie

GliLDERLAND

BEKENDMAKING

openingsuren gemeentehuis na telefonische
afspraak, telefoon 08342-3 141, afdeling Milieu;

- het gemeentehuis van Ruurlo op elke werkdag
van 08.00 tot 12.00 uur, alsmede elke zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur op het Politiebureau
Borculoseweg 6;

- het Huis der Provincie, Markt l l te Arnhem,
op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur.
De heer Willems kan de stukken toelichten. U
kunt hiervoor een afspraak met hem maken,
telefoon 085-598682.

U kunt een gemotiveerd bezwaar indienen tegen
deze vergunningaanvraag en de ontwerp-
beschikking:
- Schriftelijk: tot 9 december 1991, bij

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem. U kunt dan ook vra-
gen uw persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.

Arnhem, 14 oktober 1991 -
nr. MW9I.62697-MW3IIO

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
dr.ir. A.P. Oe/e - voorzitter, a.i.
A. v.d. Jogt - wnd. griffier
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Jong Gelre in revue op de
Spaanse toer
Een poos geleden voorspelde de provinciaal voorzitter van Jong
Gelre een weinig optimistische toekomst voor Jong Gelre in zijn
algemeenheid. Bezuinigingsplannen van de overheid zijn daar
volgens hem debet aan. In Vorden is van enige vorm van afne-
mende aktiviteit van Jong Gelre nog niets te bespeuren. Een hech-
te afdeling die dit weekend voor het derde achtereenvolgende
jaar de krachten bundelde in een revue.
,,Ut geet d'r Spaans noar toe", zo luid-
de de t i t e l , /o'n 40 jongens en meisjes
z i j n enkele maanden met de voorberei-
dingen bezig geweest. Het resultaat
mocht er z i j n . De aanwezigen in de zaal
(deze eerste avond veelal leden van de
Plattelandsvrouwen en de- ( .mvl . ) kre-
gen een revue voorgeschoteld die geen
minuut verveelde.
Allerhande verwikkelingen rond een
boerenfamilie waar moeder en schoon-
dochter „de broek" aan hadden en
waar opa als een „olde smeerdeuze" en
niet vies van vrouwel i jk schoon z i jn le-
vensjaren sleet, Grote hi lar i te i t toen de
voeten van opa gewassen moesten wor-
den en er een nijptang aan te pas kwam
om de nagels te knippen.
Twee dames bij een bushalte die wei-
den gekonfronteerd met een „strea-
ker" en die met rake opmerkingen van
de dames met een rood hoofd het ha-
zepad koos! Om in je levensonderhoud
te voorzien met je op een boerderij van
alles verzinnen. Een echoput met
„moeders" ondel' in de put als de echo,
was bijzonder vermakeli jk. Een leuke
a f s l u i t i n g voor de pauze was „de eerste
gasterd", een Spaanse dame op bezoek
in l lolland en die het bloed van opa en
zoon sneller deed stromen.
Het gevolg hiervan was een tegen be-
zoek aan Spanje. Met de boot er naar
toe, want vliegen durfden ze niet. In
Spanje allerlei taferelen waarbij opa
ui tb lonk door zi jn goede zorgen voor

de dames op het strand. Een hoge-
drukspuit (met zonnebrandolie) op de
rug en zo „smeerde" opa de dames in.
Uiteraard werd in Spanje een bezoek
aan de Sint gebracht. Een niet zo brave
Sint, zo bleek, die overigens veel over
Vorden wist te vertellen. De in de zaal
aanwezige burgemeester Kamerlingen
de beide wethouders Aartsen en Voort-
man werden volop „op de hak" geno-
men.
Het publ iek vond het prachtig.
Onder leidingvan Henk Broekgaarden
deed de toneelgroep het middels de
sketsjes uitstekend. Ook het zangkoor
met een sterk openingslied, manifes-
teerde z i ch goed. De balletgroep o.l.v.
Reina Groenendal onderschiedde zich
tijdens de diverse dansen - ondermeer
een Spaans nummer - waarbij de kle-
ding (die door de leden zelf gemaakt
was) in positieve zin opviel.
Alle lof voor de decorbouwers met on-
der meer een schitterend decor van
kasteel Wildenborch. De revue werd
muzikaal ondersteund door Erik Knoef
en Herbert Hulstijn. De teksten wer-
den geschreven door Gerrit Kers en
Erik Knoef. Kortom ,,Ut geet d'r
Spaans noar toe", een gezellig avondje
uit!

Voor dé uitvoeringen van vrijdag 8
en zaterdag 9 november zijn nog
kaarten beschikbaar.

DE BOEREN IN VORDEN
ZIJN HET ZAT!
,, Wij wonen in een prachtige gemeente met onze negen kastelen.
De boeren hebben mede het 'buitengeboed' gemaakt en nu willen
ze ons straffen. Zware regels op de mest en ammoniak. Nu willen
ze de regels nog verder aanscherpen. De maat is vol, het kan zo
niet langer. Op deze manier houden we hier geen boer meer
over.

, ,Z>oor de verscherpte regels moet het gemeentebestuur de bestem-
mingsplannen aanpassen. Dat kost veel geld. Deze gelden zouden
beter gebruikt kunnen worden voor de aanleg van rioleringen in
het buitengebied."

Met deze woorden haalde GmvL-voorzitter dhr. R. Mennink
voor de aanvang van de revue van Jong Gelre fel uit richting
overheid. Zijn woorden werden met luid applaus door de zaal
onderschreven.
Dhr. Mennink wees voorts op de goede verstandhouding die
er bestaat tussen het gemeentebestuur van Vorden en de
plaatselijke standsorganisaties. ,,Er is altijd goed overleg", zo
sprak de GmvL-voorzitter.

Zijdebloemenshow
Ruim 40 vierkante meter is bij bloe-
menspeciaalzaak Dijkerman inge-
ruimd voor een geweldig mooie zijde-
bloemen- en plantenshow.

Hier zijn de mooiste zijdebloemen te
zien, prachtige boeketten en zeer
fraaie grote planten.

Het allernieuwste wat op de markt is
zijn de zeer mooie natuurgetrouwe
veldbloemen van zijde. (Bij Dijkerman
ook los te koop).
Op geregelde ti jden zal door middel
van een video-film te zien zijn hoe deze
zijdebloemen en planten in (Ihina wor-
den gemaakt.
Deze uitgebreide zijdeshow duurt t/m
23 november a.s.
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Vlaamse karbonaden
U hebt nodig: l kg. magere Limousin-riblappen (dikke rib), 2 grote uien, 50 gr. reuzel
ofolie,2eetlepelswijnazijn, l teentje knoflook, l takje tijm, l laurierblad, Itr.gueuze-
bier (bovengistend), l theelepel bruine suiker, l snee bruin brood, mosterd naar
smaak, peper en zout.
Snijd het vlees in stukken van ca. 100 gram. Zet het vlees aan in een gietijzeren pan
met dikke bodem in de reuzel of olie. Strooi er, als het kleur heeft gekregen zout en
peper over. Voeg de grofgesneden ui toe en laat even meesmoren. Schenk het bier en
de azijn over het vlees in de pan en voeg de uitgeperste knoflook, bruin suiker en de
met mosterd besmeerde boterham toe. Leg het bouquet-garni van tijm en laurier er-
tussen en breng aan de kook. Als het aan de kook is, doe dan het deksel op de pan en
laat het ca. 2 uur op zacht vuur stoven. Het brood moet aan het eind van de stooftijd
door de saus worden geroerd, waarvan slecht de helft mag zijn overgebleven. Geef er
gekookte aardappels bij.

Wünsuggesüe: Volle rode wijnen die de lichtzoete saus goed aankunnen, bijvoor-
beeld: uit Portugal een Bairrada of rode Douro tafelwijn; jonge Rioja uit Spanje, volle

rode wijnen uit Joegoslavië, en natuurlijk Beaujolais, liever nog Beaujolais Villages.

Grote belangstelling
WD -vergadering
De afdeling Vorden van de WD heeft op maandag 4 november in
Hotel Bakker haar najaarsledenvergadering gehouden. De be-
langstellingwas groot. Geen wonder, want er stonden belangrijke
punten op de agenda.
Zoals: actie van de WD-leden Tjoonk
en Bouwmeester tegen het zure regen-
beleid van Den Haag. Beide heren
dreigen gelijk te krijgen gezien de
reaktie van de minister van L.N.V. drs.
Bukman.
De minister /ond de heer Tjoonk nl.
een rapport, waarin staat dat het niet
zeker is dat de zure regen de oorzaak
van teruggang van de Achterhoekse
bossen is.
Maar ook keek de vergadering terug op
de resultaten van de laatste gemeente-
raadsverkiezingen en het funktioneren
van de WD-raadsleden sinds mei 1990
als oppositie.
De konklusie was: hoewel we meer
stemmen hebben gehaald hebben we
toch geen 4de zetel gehaald. Dat moet
in de volgende gemeenterciadsvcr'.-de-
zingen wel gehaald worden. Ook wer-
den de raadsleden van de WD gepre-
zen om hun oppositiewerk.
Toch was de vergadering van mening
dat er nog duidelijker zichtbaar moet

z i j n wat het WD-beleid is. Om dal te
bereiken hebben de WD-leden een ak-
tieplan voor de komende jaren aange-
nomen.
Aan het einde van de vergadering
kwam de aklie van de heer Van Ark nog
aan de orde. De vergadering was het.
eens met de opvatting dat de gemeente
de containers als systeem er heeft door-
gedrukt, zonder rekening te houden
met de burgers.
De burgers zijn toch de klant van het
gemeentelijke apparaat. En omdat er
veel soorten burgers zi jn, dient de ge-
meente daar dan ook rekening mee te
houden. Dus burgers die niet kunnen
omgaan met te zware containers of die
de compostcontainers niet nodig heb-
ben, moeten dan ook een andere of
aangepaste wijze van vuilafvoer aange-
boden krijgen.
De vergadering werd besloten met een
kritische beschouwing over het organi-
satie-onderzoek bij de buitendienst van
de gemeente Vorden.

Beslissing lokale omroep binnen 14 dagen:

Door Vordenaren voor
Vordenaren via
lokale omroep
Het Commissariaat voor de Media zal binnen 14 dagen beslissen
wie in Vorden de lokale omroep mag gaan verzorgen: de Vordense
Lokale Omroep of de Berkelstroom.
Aan het eind van de maandagmorgen
gehouden hoorzitting liet voorzitter
Geurtsen van het Commissariaat dit de
aanwezigej^weten. Hieraan vooraf
hadden c^Bvee gegadigden de gele-
genheid hun kwaliteiten naar voren te
brengen.
Willem Elbrink en Erik Knoef betoog-
den dat ook in omroepland Vorden,
Vorden m^t blijven en niet moet on-
dersneeu^B bij de berichtgeving en
het nieuws uit Zutphen en andere
plaatsen.
De annexatiedrift van de Berkelstroom
is volgens de Vordense lokale omroep
mede debet aan het mislukken van de
fusiebesprekingen.

De voorzitter van de Berkelstroom, de
heer Tamminga, verweet de Vordense
Lokale Omroep zelfs niet de kans ge-
kregen te hebben om met l^i te pra-
ten. Ook wees hij nog opflB bij zijn
omroep al aanwezige apparatuur en
studio-ruimte.
De vertegenwoordigers van het com-
missariaat wilden vooral weten of de
belangen van Vorden wel voldoende
naar voren komen bij de BeéBlstroom.
Ook vroegen ze zich af of vffden niet
moet bijdragen aan het vergroten van
het financiële draagvlak van de
omroep.
In beide kampen zal met spanning de
beslissing worden afgewacht.

Wijnhuis Vorden
heeft Traiterie
Dat men voor goede wijnen bij Wijn-
huis Vorden moet zijn is bekend. Wat
echter nieuw is, is dat men vanaf
woensdag 13 november ook voor de
fijnste delicatessen terecht kan aan de
Burg. Galleestraat 12 te Vorden. Wijn-
huis Vorden heet vanaf die datum
Wijnhuis-Traiterie Vorden.
Eigenaar F.P. Smit is al een hele tijd
bezig om voor opvolging in de zaak te
zorgen, door het toetreden tot de firma
van B. Smit (zijn broer) en 1). Stronks is
die opvolging gerealiseerd. Hieruit is
een combinatie van wijnhuis en traite-
rie ontstaan.
Na een intensieve planning is op 3 ok-
tober van dit jaar de verbouwing van
het Wijnhuis begonnen. De Traiterie
bevindt zich in een aparte afdeling en
kan via een zij-ingang bereikt worden.
De verantwoordelijkheid voor de traite-
rie ligt in handen van compagnon D.
Stronks (in het bezit van het diploma
Middelbare Hotelschool), die reeds ja-
ren als kok actiefis.
D. Stronks: 'Het bloed kroop waar het
niet gaan kon, mijn ambitie was om
een eigen bedrijf te runnen. Welnu, dat
bedrijf heb ik hier gevonden. De sa-
menwerking tussen Bert (Smit) en mij
is altijd soepel verlopen, we kennen el-
kaar al /o'n twaalf jaar'. De klanten
kunnen vanuit de winkel de kok zelf
aan het werk zien door de open-keuken
constructie. De gerechten die gepre-
senteerd worden in de vitrine zijn alle-
maal dagvers en in eigen keuken be-
reid, conserveringsmiddelen worden
dan ook niet toegevoegd.
D. Stronks: 'We hanteren een eerlijke
manier van koken. De gerechten zi jn
/e-e-i verfijnd, er is de nodige zorg en
aandacht aan besteed. De samenwer-
king tussen Wijnhuis en Traiterie is
zeer nauw. Daar er op beide afdelingen
vakmensen aan het werk zi jn , kunnen
we de klant a l t i jd van goed advies voor-
zien. Het is belangrijk dat men de juis-
te wijn met het juiste eten combineert'.

Het is de bedoeling dat F.P. Smit samen
met zijn broer B. Smit het Wijnhuis on-
der zijn hoede gaat nemen. In de sa-

menwerking tussen Wijnhuis en Trai-
terie staat het ambachtelijke voorop. D.
Stronks: 'Iets wat de verbouwers ook
goed begrepen hebben, want er is in
korte tijd een grandioos stuk vakwerk
afgeleverd'. Iedereen die op het Open
huis komt zal dat beamen. De traiterie
straalt klasse uit, de inrichting en de
afwerking zijn zeer smaakvol. Zwarte
gemarmerde tegels en veel glas worden
gecompleteerd door messing.

Exclusiviteit is gewaarborgd.

D. Stronks: 'De klant mag steeds nieu-
we dingen van ons verwachten. We wil-
len graag exclusief zijn en blijven.
Daarom vindt men in de Traiterie al-
leen maar de betere produkten'.

Bij de opening op woensdag 13 no-
vember kunnen de mensen al een
voorproefje krijgen van het eten en
drinken. De dagen na de opening zijn
er gerechten in de aanbieding, ter ken-
nismaking. Men vindt er onder andere
salades, soepen, sauzen, gerookte v i s ,
verse zalm, garnalen, visschotels, kip-
gerechten, vleesgerechten en bavaroi-
ses. Welke gerechten in de aanbieding
zijn kan men lezen in de advertentie
elders in dit bkicl. Wijnhuis-Traiterie
Vorden hoopt op een goede opkomst
van fijnproevers op 13 november.

Expositie
Riek Schagen
De schilderes Riek Schagen houdt het
komende weekend in haar atelier 'Ga-
leriek' aan de Nieuwstad 2 een ver-
koop-expositie van door haar gemaak-
te schilderijen, waaronder veel 'klein-
werk'. (Zie ook advertentie.)

Mestgroep
De 'Mestgroep Vorden' houdt dinsdag
12 ne>vember in het Dorpscentrum een
bijeenkomst. De heer H. Tijink, staf-
medewerker van COMUGO zal het één
en ander vertellen over deze mestafzet
Coöperatie, die door de standsorgani-
saties is opgericht in Utrecht, Gelder-
land en Overijssel.

Militairen oefenen in de
Achterhoek
In ck' week van l l t/m 15 november wordt erop beperkte schaal een militai-
re oefening gehouden in de Achterhoek. Het gebied wordt in grote l i jnen
begrenst dooide lijn /u tphen, Doetine hem. Win te r swi jk , l lengelo. Gebruik
wordt gemaakt van militaire oefenterreinen en van openbare wegen. Ge-
tracht zal worden zo min mogelijk overlast te- veroorzaken. Voor deze oefe-
ning is toestemming verleend door het Provinciaal Mi l i t a i r Gommanclo Gel-
derland in overleg met de p laa t se l i jke 1 autori tei ten.
Er wordt geoefend door een deel van 104 Verkenningsbataljon uit Nun-
speel. / i j oefenen met ( > Eeopaicl-tanks, l'J rupsvoertuigen, een aanta l wiel-
voertuigen. Totaal z i jn bij deze oefening 250 mi l i t a i ren betrokken.

Koor 'Discipel' komt het
geheel nieuw programma

Op zaterdagavond 9 november en zondagmorgen 10 november
a.s. zal het bekende koor Discipel enkele optredens verzorgen in
de Dorpskerk. Het koor staat garant voor muziek van hoog ni-
veau.
Twee jaar geleden kwam het koor voor
het eerst naar Vorden. Toen begon het
koor hier haar toernee door binnen-
en buitenland. Het werd een overwel-
digend succes. Daarom zijn de ver-
wachtingen ook dit jaar weer hoog ge-
spannen.

Het koor trad in de afgelopen jaren on-
der andere op in de Jaap Eclenhal, mu-
ziekcentrum Vredenburg in Utrecht,
op het Nationale Gospel-Gala en voor
de Nederlandse t.v.
Ook maakte men een toernee samen
met de Zweedse gospelzanger Ingemar
Olsson; zij waren onder andere- samen
te horen tijdens het landelijk jubileum
van het GDA, waarbij zij in het Con-
gresgebouw in Den Haag optraden
voor 2.000 politieke' 'kopstukken'. Af-
gelopen weekend trad Discipel nog op
in Rotterdam.

Nederlandstalig
Discipel behoort tot ck' beste gospelko-
ren van ons land: het optreden ,« ge-
heel Nederlandstalig. In de afgelopen
jaren maakte het koor vier platen en
ClVs.
Het kooi bestaat uit ongeveer dertig le-

den, leder jaar heeft Discipel een ande-
re samenstelling. De leden worden ge-
selecteerd door middel van audit ies , /e
zijn afkomstig uit vele plaatsen en ver-
schillende- kerkgenootschappen.
De leden ovei nac hten in heM weekend
bij Vordense gastgezinnen. He-t kostte
de- organisatoren van dit concert, de
Geref./Hen. jeugdvve-rkgroep en de
evangelisatiecommissie, opvallend wei-
nig moeite deve- gastgezinnen te- vin-
den. Spontaan meldde men zich hier-
voor aan.

Nieuw programma
Dit jaar trekt Discipel binnen- en bui-
tenland door met e'C'ii geheel nieuw
programma. Dat programma is een in-
lere-ssante combinatie- van zang, mu-
z.iek en gesproken teks t . De- a loude-
waarden van het evangelie z i jn verpakt
in moderne muziek en enthousias te-
zang.
Op zaterdagavond !) november vindt
l i e - t grote- optreden van Discipel in de
N.H. Dorpskerk plaats. Op zondag-
morgen 10 november verleen! l)is< ipe-1
medewerking aan een gezamenlijke
Hervormd/Gereformeerde dimt in de-
N . H . Dorpskerk.

Themamiddag over dementie
Als iemand in de direkte omgeving vergeetachtig wordt en zich
anders gaat gedragen brengt dat vaak problemen met zich mee.
Vooral voor de familie, die dagelijks met de dementerende oude-
re omgaat, verandert er veel.
De ervaring is dat mensen het prettig vinden om over hun ervarin-
gen te praten met mensen die in dezelfde situatie verkeren.
Hiertoe wordt begin volgend jaar een
aantal groepsbijeenkomsten georgani-
seerd waar men 3eze problemen kan
bespreken. Vooruitlopend hierop
wordt op 2 december een themamid-
dag over dementie georganiseerd. Tij-
dens deze middag komen de volgende
zaken aan de- orde:

— Dementie, was is dat?
— Wat betekent het voor de omge-

ving?
— Wie kan er hulp bieden?
— Wat gebeurt er in de gespreks-

groep?

ANTWOORDBON

Ondergetekende : _

Naam :

Adres :

Daarnaast kan men zich t i j dens de mid-
dag al opgeven voorde- gespreksgroep.
De- middag wordt georganiseerd door
de Kruisvereniging i.s.m. het Riagg IJs-
selland. Namens hen zullen dhr. V
Arink (Riagg) en dhr. T. Klein Bleu-
mink (wijkverpleegkundige) het e-e-n
en ande- rve r t e - l l en .
Plaats van handeling is het Dorpscen-
t rum, Raadhuisstraat ( > . In verband met
de- organisatie van de- middag kunnen
belangstellenden onderstaande bon
invul len e-n deze- te - retom ne ie -n aan:
Kruisvereniging Vorden, Hetjebbink
15, 7251 BJ Vorden.

Postcode : Woonplaats :

Komt op Themamiddag over dementie.



E.V.A.
(EVEN VOORSTELLEN... AANGENAAM)

PRESENTEERT:

* DAZED uitWarnsveld

* ZOODRABEE
uit Zutphen

* FUZZY BUSINESS
uit Toldijk

ZATERDAG 9 NOVEMBER

in Jeugdsoos Flophouse te Toldijk

't Wordt leuk, 't begint vroeg, het swingt!

UI DE V O O R K E U R M E R K E N S H O P

EEN STERKE TROEF
UIT DE COLLECTIE

VAN BONAPARTE
Polyamide tapijt met een

frisé karakter - van
Bonaparte. In 9 klassieke
kleuren. Actionback rug.

400 cm breed.

229.-

lubberswo©
raadhuisstraat 45 Hengelo gld. telefoon 05753-1286

uitzoeken

bij aankoop
van 2 Spijkerbroeken
dit mooie shirt voor

American Stock
Groot in Spijkerbroeken

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

OOK B J U OP DE MARKT
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'T STOEPJE
SPAKENBURG

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

f

10SPECULAASPOPPEN
5 SPECULAASBROKKEN
3 GEVULDE'SPECULAAS

5

ROOMBOTER
AMANDELSPECULAAS
30 SPECULAASMOLENS
2 GROTE ZAKKEN PEPERNOTEN 5

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT!

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Hou uw body fit
met 'THERMOFIT',

half wollen ondergoed

TE KOOP BIJ:

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straal bed rijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

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

Tel. 05755-1767

a/d Zutphenseweg
in Vorden

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

TE HUUR GEVRAAGD:

LANDBOUWGROND
voorteelt van aardappelen e.d.

Vroege oplevering mogelijk.

Voor vrijblijvende inlichtingen:

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



TIJDELIJK IN PRIJS
VERLAAGD BIJ

TACX SCHOENMODE
JEUGDIGE DAMESINSTAP
bruin en zwart leder, gespsluiting met
rubberzooi, maten 37-42
normale verkoopprijs 74,95 TACX PRIJS

JEUGDIGE DAMESINSTAP
zwart lak, gespsluiting met rubberzooi,
maten 36-41
normale verkoopprijs 74,95 TACX PRIJS

DAMESINSTAP
zwart leder, sleehak met rubberzooi, maten
36-41
normale verkoopprijs 119,95 TACX PRIJS

DAMES MOCCASIN INSTAP
bruin en zwart leder, met steun 30 mm hak
en rubberzooi, maten 36-42
normale verkoopprijs 119,95 TACX PRIJS

DAMESPUMP
blauw leder, 40 mm hak met nylonzool,
maten 37-42
normale verkoopprijs 69,95 TACX PRIJS

JEUGDIGE VETERBOOT
bruin leder, 15 mm hakje en nylonzool,
maten 36-41
normale verkoopprijs 84,95 TACX PRIJS

JEUGDIGE VETERBOOT
zwart lak met rubberzooi, malen 3fi-4l
normale verkoopprijs 97,95 TACX PRIJS

JONGENS VETERBOOT
zwart poets nubuck met rubberzooi, maten
37-42
normale verkoopprijs 99,95 TACX PRIJS

SPORTIEVE VETERBOOT
bordo leder, warm gevoerd met rubberzooi,
maten 36-41
normale verkoopprijs 97,95 TACX PRIJS

GEVOERDE VETERBOOT
kleuren grijs en blauw met antislipzool,
maten 28-46
normale verkoopprijs 79,95 TACX PRIJS

49,-

49-

89-

89-

49,-

59-

69,-

69,-

69-

49-
ROBUUSTE VETERBOOT
lichtbruin nubuck met rubberzooi, maten 36-46

normale verkoopprijs v. a.
109,95 TACX PRIJS

HERENMOLLIERE „HELIX"
bruin en zwart nubuck, rubber zool met
voetbed, maten 7-11
normale verkoopprijs 179,95 TACX PRIJS

e 79,-

129,-
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN TE HERKENNEN

AAN DE WITTE PLAKKERS MET RODE
OPDRUK EN LOPEN t/m ZATERDAG

9 NOVEMBER 1991.

TOT ZIENS bij

Raadhuisstraat 27, Hengelo (G) t.o. Gemeentehuis
Telefoon 06753-2547

's maandags gesloten

Werk naar uw zin.

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 projectinrichter:

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
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

Vordenslagerij R i et ma n & Zn. Nieuwstad 5 - tei. 3331
(Jac Hermans)

EXTRA VLEESREKLAME
donderdag 7 - vrijdag 8
zaterdag 9 november

Schouderkarbonade
1kilo ?

Schouderfilé Rollade

Tartaar
500gram

7.98

10.48

6.98
Gegrillde Kalfsrollade
10Ogram l. 98

Lasagne uititaiië
"lOOgram 1.89

maandag 11 november

Mag-ere Varkenslappen
1 kilo .. 7.98

4 Hamburgers speciaal
5.90

dinsdag 12 november

Verse Worst grof of fijn

1 kilo ..

Gebraden Gehakt
100 gram

7.98

1.29
woensdag 13 november

Bretons Gehakt 1 kilo 7.98

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen van de slagerij:

500 gram Varkenshaas 9.98

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of^ogere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/o^P>ente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

THEO TERWEL
II AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Echte Bakker
VAN
ZUTPHENSEWEG 18 - VORKEN - TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

Urtica Qe V/y/ipronc;
Reeoordweg 2, Vorden

Tel. 3459

THERAPEUTISCHE LEEF-WERKGEMEENSCHAP en
BIOLOGISCH-DYNAMISCH BEDRIJF

Biologisch-dynamisch bedrijf
DE VIJFSPRONG

producent van o.a. kaas, kwark, aardappelen en groente

verkoopt haar produkten ook aan huis,
in De Vijfsprong-natuurvoedingswinkel,

tesamen met nog vele andere natuurvoedingsprodukten.

Geopend:
di. t/m vr. van 9.30-12.00 uur

za. van 9.30-12.30 uur

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk i n

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

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

Grote verkoop van schoenen, laarzen, werkkleding,
jacks, nieuwe en gebruikte legerkleding, enz. Let op...

VERKOOP
MAANDAG

11 NOVEMBER

10.00 tot 14.00 uur op het

Marktplein Vorden
(tegenover café-bar „De Herberg")

15.00 tot 17.00 uur bij café

te Kranenburg

Legerjacks nieuw of gebruikt, met of
zonder voering.
Bodywarmers: 25,00 - 49,00
blauw, groen en zwart.
Parka's: alle maten.
Ski-jacks: grote sortering.
Regenpakken en cape's.
Kinderoveralls: alle maten, groen en
blauw.

Werkschoenen
hoog en laag, met of zonder stalen
neus, ook in oliebestendig. 44,95,
49,95, 59,95, 64,95 enz. enz.
Gebruikte legerschoenen.
Rubberlaarzen: 10 modellen.
Klompen: met leren kap. Vanaf
29,95, 39,95 enz. enz.
Gevoerde leren laarzen: 40 t/m 48

Havep werkkleding, overalls, werkbroeken, kieltjes, spijkerbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls

• Blauwe werkoveralls met versterkte kniestukken
NU 44,95 2 stuks voor 79,50

Commandotruien in wol en acryl blauw-groen-zwart v.a. 49,00
Schipperstruien raf-zwart en blauw v.a. 28,95
Werkhemden in katoen en in flanel extra lang (ook grote maten).
Manchesterbroeken 48 t/m 66. Legerbroeken S t/m XXL.

Fiets- en bromfietshandschoenen
Grolsche wanten, gebreide wanten
Glacé's - Werkhandschoenen
Elastische steungordels
Hoeden en petten
Corduroy en jagershoeden
Ruitpetten 19,95. Alpino's
Koppels en leren riemen.

Legersokken, beige en zwart
Noorse sokken (t/m maat 49)
Jagerssokken met badstof
Bamasokken
Leren klompsokken

Waxjassen 129,00
Wax bodywarmers 89,OO

• Verrekijkers • Bankschroeven • Pukkels

Het R.K. Kerkbestuur van de

St. Willibrordus-parochie te Ruurlo

vraagt een

DIRIGENT
voor het Gemengde Koor

- Diploma's zijn niet beslist

noodzakelijk.

- Het kunnen leiden van het koor,

ook bij meerstemmige muziek,

dient in het vermogen van de

dirigent te liggen.

- Indien noodzakelijk moet hij bereid

zijn een dirigentencursus te volgen.

Belangstellenden kunnen zich in

verbinding stellen met de voorzitter

van genoemd koor, mevr. G. Vaanhold,

wonende aan de Willem Alexanderlaan

29, 7261 WR Ruurlo, tel. 05735-2510.

Fa. W. Veenstra en Zn.
Varsseveld tei. 03352-41 w

Voor al uw loodgieterswerk,

Lood- zink- en platdakbedekkingên,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

VOORTAAN KUNT U
MET VOER DE KWALITEIT
VAN UW BIGGEN STUREN.

Wilt u de groei bevorderen? De gezondheid
beschermen? De kleur verbeteren? Ot is voer-
gemak uw eerste eis? Aan u de keus.

Uit het nieuwe assortiment Biba-biggen-
voeders kiest u precies het voer dat bepaalde
eigenschappen stimuleert. Zo besteedt u steeds
betere zorg aan de opfok van uw biggen.
En kunt u betere resultaten, zoals
lagere voerkosten, bereiken.

De Hendrix' verkoper kan |
u alles over de nieuwe Biba-
biggenvoeders vertellen en u
adviseren bij uw keus.

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders



Oude behandelingsmethode
in ere hersteld
Bij de behandeling van doofheid als gevolg van verstopte oren, oorsuizingen, hoofdpijn, stress,
voorhoofdholte- en ook kaakholte-ontstekingen, maken steeds meer artsen, fysiotherapeuten en
natuurgeneeskundigen met succes gebruik van de oorkaarsentherapie. Een al zeer oude, natuurlij-
ke en absoluut pijnloze behandelingsvorm, waarbij speciaal vervaardigde oorkaarsen in beide oren
worden opgebrand.
Het gaat bij de oorkaarsentherapie om
met de hand opgerolde stukjes natuur-
lijk linnen, die zijn gedrenkt in was, ho-
ningextracten en tal van werkzame ge-
neeskrachtige kruiden.
Tijdens de oorkaarsentherapie wordt
een van kruiden voorziene oorkaars
aangestoken, in een van de beide oren
vast gedraaid, om daar gedurende tien
tot vijftien minuten brandend haar
heilzame werking te verrichten. Daar-
na wordt op dezelfde manier ook in het
andere oor een ooi kaars opgebrand.

Oeroud
Voor voetreflexoloog Jan ter Beek uit
Vorden is het niet zo verwonderlijk dat
er steeds meer gebruik wordt gemaakt
van de ooi kaarsentherapie.
'Het gaat hierbij om een oeroude the-
rapie, die is ontwikkeld en vervolmaakt
door de Hopi-Indianen in het zuiden
van Amerika. Dat geeft een zeker ver-
trouwen, want van de indianen weten
we dat ze a l t i j d met kruiden hebben ge-
werkt.'
Des te aardiger is het te weten dat de
originele oorkaarsen, zoals die in Ne-
derland en in tal van andere Kuropese
landen worden verkocht, nog steeds
met de hand worden vervaardigd door
de nazaten van diezelfde Hopi-inclia-
nen. Zorgvuldiger! met behulp van ge-
neeskrachtige kruiden, waaronder Sa-
lie, Herfsthooi en Kamille, die de
Hopi-Indianen nu al vele honderden
jaren achtereen met succes zelf gebrui-
ken.

Gebruiksvriendelijk
'Ik heb de oorkaarsentherapie uitge-
probeerd en ben daar zeer enthousiast
over. Het blijkt een zeer goede en bo-
vendien gebruiksvriendelijke therapie
te zijn.'

Jan ter Beek legt uit bij welke ziekte-
beelden hij zijn patiënten zoal deze
therapie voorstelt. 'Over het algemeen

zijn dat vooral problemen in het keel-
neus en oorgebied. Dus bijvoorbeeld
bij oorklachten, doofheid als gevolg
van verstopping, verwaarloosde ver-
koudheden, voorhoofdholte- en kaak-
holte-ontstekingen.
Maar niet wanneer er sprake is van een
gat in het trommelvlies en ook niet b i j '
oorontstekingen, want de warmte van
een ooi kaars zou zo'n ontsteking al-
leen maar verergeren. Bij een voor-
hoofdholte- of' holteontsteking ligt dat
anders. Daarbij werkt de warmte van
zo'n oorkaars minder direct en is er
zelfs sprake van een ontlasting, een
opluchtend gevoel en ook v aak een ver-
mindering van pijn. Bij hoofdpijn en
stress bereik je met behulp van oor-
kaarsen vaak frappante resultaten.
Naast de reinigende en geneeskrachti-
ge werking, gaat ervan de speciale krui-
den in de oorkaarsen ook een mstge-
vende, ontspannende werking uit.'

Behandeling
De patiënt die als gevolg van ernstige
verstopte oren zo goed als niets meer
kan horen, gaat op de zij op de behan-
delingstafel liggen. Vervolgens wordt
de niet-brandende kant van de oor-
kaars een klein eindje in de gehoor-
gang gedraaid. Voor een zo goed mo-
gelijk resultaat is het belangrijk dat de
oorkaars zo volledig mogelijk aansluit
op de gehoorgang, want de brandende
kaars trekt in het oor een vacuüm en
daardoor krijg je het noodzakelijk
'se hoorsteen'-effect, waardoor er van-
uit het oor vrijwel automatisch een he-
leboel vuil in de oorkaars terecht komt.
Door die onderdruk in het oor wordt
bijvoorbeeld ook het lymfe-systeem
geactiveerd en als gevolg van de warm-
te die er door die brandende kaars ont-
staat, wordt eveneens de bloedcircula-
tie in dit gebied gestimuleerd. Het
duurt ongeveer tien minuten voordat
de oorkaars is opgebrand. Meestal is de
reactie direct aansluitend 'alsof er min-
der druk op het hoofd staat.'

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752- 10 1 0.

De redactie

v. (L Slaaij, het Hoge 60, lel. 2296
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkarap
Deldenseweg

Komvondeflaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

Schaafsnta, Hel Wiemelink 2, lel. 3352
DeDoeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijklt/ml5

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

i. Inrriens, Hoetinkhof 159, tel. 2H5

B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Ernmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

l:am. Bargeniaii, Horsterkamb 25, tel. 1258
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

l am. GolsU'in, De Rouverd 7, tel. 260S

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Verbetering
Na een behandeling is er vaak al me-
teen sprake van een beter gehoor of
een opvallende vermindering van de
oorruis. Soms bedraagt cue verbetering
zo'n 50-60% en zijn alle klachten na de
tweede behandeling helemaal verdwe-
nen.
Vaak is het 'uitspuiten' van de oren
voor kinderen een obsessie, terwijl de
oorkaarsentherapie absoluut pijnloos
is.
'De oorzaak van de klachten moeten
wel iets te maken hebben met het keel-,
neus- en oorgebied. Het moet bijvoor-
beeld niet het gevolg zijn van proble-
men met de bloedsomloop. Daardoor
kan iemand soortgelijke klachten krij-
gen, maar clan zal men helaas bitter
weinig hebben aan deze oorkaarsen-
therapie. Dat is tenminste de ervaring
die ik in mijn praktijk heb opgedaan',
aldus Jan Ter Beek.

Indicaties voor behandeling
met oorkaarsen
Irritaties van oor en bijholten; oor-
druk; keelpijn; vegetatieve storingen;
overmatige prikkelbaarheid; stress-
symptomen; nervositeit; beginnende
verkoudheid; griep; oorsuizingen; oor-
ruisen; slechthorendheid; hoofdpijn;
migraine; sinusitus en rhinitis; door-
bloedingsstoornissen van het oor; acti-
vatie van locale stofwisseling en lym-
phevaten; stimulatie van de energie-
stroome irculatie.

BIOSUN-ooikaarsen hebben een lo-
caal-activerende, drukregulerende, re-
vitaliserende, ontspannende en rustge-
vende werking.

Voor meer informatie kan men terecht bij de
gezondheidspraktijk van Ter Keek aan de
Beatnxl^^k 20 in Vorden, tel.
O 5 752- /W.

-meiavs

Zaterdag
9 november
slipjacht
Zaterdag 9 november wordt in Vorden
een slipjacht gehouden van de Konink-
lijke Nederlandse Jachtvereniging.
Master Jack Bakker komt met 25 kop-
pels foxhounds naar Vorden om op de
namaak vos te jagen.
De slip die getrokken wordt bestaat uit
een zak die doordrenkt is met urine
van een vos, zodat de honden het spoor
goed kunnen volgen.
De meet is bij Hotel Bakker, waarna het
gezelschap naar het gemeentehuis
stapt. Hier zal burgemeester Kamer-
ling de jagers verwelkomen en zal de
meute vervolgens worden gepresen-
teerd.
De eerste run wordt ingezet aan de
Rondweg ter hoogte van de Nordebrug
en loopt v i a de buurtschap Delden
naar kasteel de Kiefskamp.
De tweede run begint bij de Berkendijk
en gaat via de Maalderinkweg-'t Sta-
pelbroek naar Huize 't Zelle.
Dr derde run loopt via de Zelledijk-
Lindese Enk-Schuttestraat-Kostede
weer terug naar kasteel Vorden waar de
jacht wordt afgeblazen.
De slipjacht in Vorden kan mede wor-
den georganiseerd dankzij de mede-
werkingvan landgoedeigenaren, pach-
ters, gemeente Vorden, politie en de
EHBO. (Zie ook advertentie.)

V. V. Vorden
(ia/. Nieuwland Dl —Vorden Dl 5-3;
Vorden D2 — Be Quick D2 3-6; Zut-
phania VA — Vorden El 2-1; Vorden
E2 — Gaz. Nieuwland E3 1-3; Oeken
El — Vorden F l 0-0; Vorden F2 -
Hercules F l 11-0.
Schalkhaar Al —Vorden Al 0-0; Vor-
den A2 — Terborg Al 1-5; Reunie BI
- Vorden B l 4-1; Vios B (11 — Vorden
C l 3-2; Vorden C2 — Zelhem C2 5-2.
Vorden l — Zutphania l afgelast; Vor-
den 2 — RKZVC 3 2-2; Warnsveldse
Boys 2 - Vorden 3 2-1; Pax 9 — Vorden
44-1 ; Vorden 5 — Rietmolen 4 2-2;
WVC H — Vorden 65-1; Voorst 5 -
Vorden 7 1-4; Vorden 8 — Rekken 6
1-6.

Programma
Vorden Dl — Zutphania Dl; De Ho-
ven Dl — Vorden D2; Almen El —

Vorden E2; Vorden Fl — Wilhelmina
SSS F2; Vorden F2 — SHE K l .
Vorden Al — Overwetering Al; Doe-
tinchem A2 — Vorden A2; Vorden BI
- AD '69 B I ; RKZVC Cl — Vorden

C l ; Vorden C2 — KSHC1.
Klarenbeek l — Vorden 1; Grol 3 —
Vorden 2; Vorden 3 — Eerbeekse Boys
4; Vorden 4 — Loenermark 7: Erix 3 —
Vorden 5; Vorden 6 — DF.O 4; Vorden
7 — AZC 6; Halle 4 — Vorden 8.

Socii 3 — Warnsveldse Boys 3 6-3; Oe-
ken 3 — Socii 4 4-3; Socii 5 — Warns-
veldse Boys O-1.

Programma 9-11: Socii Cl — Pax C2;
Wilhelmina SSS BI -- Socii BI; Be
Quick Fl — Socii F l ; Wilhelmina SSS
El—Socii El.
Programma 10-11: Socii — Gorssel;
Socii 2 — Veldhoek l; Be Quick 4 - So-
cii 3; Socii 4 — Brummen 7; Anadolu
'90 l—Socii5.

Zaterdag voetbal Ratti
Ratti op het goede spoor
In de thuiswedstrijd tegen Eerbeekse
Boys heeft Ratti haar zevende overwin-
ning oj) rij behaald. Vanaf het begin
werd het vijandelijke doel belaagd,
maar de goede Eerbeek-goalie stond
een vroege treffer in de weg. .
In de 22e minuut was het echter wel
raak. Een goede aanval over rechts
bracht de bal bij Dick Smit, die voor 1-0
uithaalde, waarbij de bal van richting
werd veranderd. Kort hierop kwam
Mark Sueters, na een afgeslagen Eer-
beek-aanval, ter hoogte van de middel-
lijn in balbezit. Wat volgde was een on-
stuitbare rusch, die met een lage schui-
ver in de korte hoek werd afgerond
(2-0).
Hierna liet de thuisclub de touwtjes ten
onrechte vieren, men nam het te licht-
zinnig op, waardoor de Boys uit Eer-
beek zich in de wedstrijd terug knok-
ten.
De Ratti-defensie ging in deze periode
niet geheel vrij uit en Herben Rutgers
moest dan ook met een reflex een te-
gendoelpunt voorkomen. Ook de Rat-
ti-voorwaartsen stonden niet meer op
scherp.
Een aantal goede mogelijkheden ble-
ven onbenut en in plaats van een ge-
ruststellende 4-0 voorsprong verklein-
de Eerbeek vlak voor rust de marge tot
2-1. Nadat trainer Lash in de pauze de
puntjes op de i had gezet, speelde er in
de tweede helft een veel agressiever
Ratti.
De druk werd vergroot en er werd meer
via de vleugels gespeeld. Eerbeek kwam
er eigenlijk niet meer aan te pas. Na 11
minuten drong Mark Sueters via links
het strafschopgebied binnen en werd
onderuit gehaald.
De toegekende elfmeter werd feilloos
door Dick Smit verzilverd. Even leek
het erop, dat men weer terug zou zak-
ken, maar toen een als voorzet bedoel-
de trap van Harm Welleweerd recht-
streeks in het doel belandde was de
wedstrijd gespeeld. é^
Slechts vijf minuten later^^s het op-
nieuw Harm Welleweerd, die 5-1 liet
aantekenen, na een uitstekende combi-
natie over de rechter flank. Dat Eer-
beek vlak voor tijd uit een strafschop
nog op 5-2 kwam had lou^Aiog statis-
tische waarde. Door dezeUge staat de
thuisclub met 16 punten uit 9 wedstrij-
den op de tweede plaats achter het nog
ongeslagen Sp. Eefde.
A.s. zaterdag speelt Ratti de altijd lasti-
ge uitwedstrijd in Vaassen tegen het op
de derde plaats staande Sinar Maluku.

Damesvoetbal
Ratum — Ratti l 2-3
Afgelopen zondag speelden de dames
van S.V. Ratti uit tegen het altijd sterk
spelende Ratum. Vanaf het fluitsignaal
werd er door Ratti gretiger aanvallend
gevoetbald.
In de eerste vijftien minuten scoorde
Linda Terwel maar liefst twee maal
voor de Kranenburgse ploeg. Het eer-
ste doelpunt was het resultaat van een
prima solo-actie.
Het tweede kwam tot stand na een van
achteren uit opgezette aanval. De lin-
kervleugelspits, Ingrid Temmink, gaf
een op maat gesneden voorzet op Lin-
da Terwel, die vervolgs hard inschoot
en de stand op 0-2 bracht.
Ratum kreeg meer grip op de wedstrijd
en nam het aanvallende spel over. Een
slordige terugspeelbal werd door de
spits van Ratum onderschept en zij
scoorde 1-2.
Ratti nam vervolgens het initiatief weer
over en kreeg ruimte, waar Petra Vis-
schers vervolgens gebruik van maakte.
Zij speelde op listige wijze de doel-
vrouw van Ratum uit en scoorde, met
haar veertiende; treffer dit seizoen, 1-3.
Aan het einde van de eerste helft kwa-
men de dames van Ratum nog terug.
Zij brachten de stand op 2-3, hetgeen
ook de ruststand werd.
In de tweede helft kwamen beide ploe-
gen niet meer tot scoren. Ratti was we-
liswaar de baas op het veld, echter kan-
sen bleven onbenut.
Het moegestreden Ratum werd niet
meer gevaarlijk. De 2-3 ruststand werd
tevens de eindstand.
Na 9 gespeelde wedstrijden en 16 pun-
ten blijft Ratti de trotse koploper in de
hoofdklasse. Met nog één wedstrijd te
spelen zit de eerste helft van de compe-
titie erop. A.s. zondag spelen de dames
thuis tegen Rohda-Raalte.
Het 2e elftal van de dames speelde uit
tegen Harfsen. Zij verloren met 6-0.

Socii
Uitslagen 2-11: Socii El — Sp. Brum-
men El 6-0; Almen C l — Socii C l 7-3;
Socii BI —Gaz. Nieuwland BI 6-1.
XJitslagen 3-11: Ratti l — Socii 2 1-1;

Jeugd
Uitslagen: Pax C2 — Ratti C l 2-6; Ratti
BI - Lochuizen BI 5-0; Ratti Dl -
EGW Dl 0-14; Eibergen E3 — Ratti E
11-0; Klein Doehteren F2 — Ratti F2
0-5.
Programma: Longa B2 — Ratti BI.

Bridge Club'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 30 oktober
Groep A: 1. mevr. Den Enting/mevr.
Ruitenbeek 59.1%; 2. mevr. Hendriks/
hr. Van Burk 57.6%; 3. mevr. Van
Burk/hr. Machiels 51.5%.
Groep B: 1. mevr. Van Gastel/hr. Van
Gastel 70.4%; 2. mevr. Gasseling/mevr.
Warnaar 55.5%; 3. mevr. Van Manen/
mevr. Rombouts 51.8%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

'Eigen bedrijf
beginnen?'
Het Ins t i tuu t Midden- en Kleinbedrijf
Gelderland organiseert in samenwer-
king met de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Noord-Oost Gelder-
land te Zutphen een extra cursus 'Een
eigen bedrijf beginnen?'

Deze zes zaterdagen omvattende cur-
sus gaat op 23 november van start. De
c ui susdata zijn 23 november, 7 decem-
ber, 14 december, 18 januari 1992, 25
januari 1992 en l februari 1992.
Tijdens deze cursus werkt de cursist
zijn eigen ideeën uit en wel zo, dat op
het eind een eigen specifiek onderne-
mingsplan gereed is. Bij het uitwerken
van dit plan wordt de cursist met raad
en daad bijgestaan door deskundigen
op het gebied van marketing, finan-
ciën, bankzaken, verzekeringen, ver-
kooptrainingenz.

Aan het eind van de- cursus kan wel-
overwogen het besluit genomen wor-
den of de plannen voor het opzetten
van een eigen bedrijf uitgevoerd moe-
ten worden of niet.

Wil men nadere informatie- over de
cursus of wil men deelnemen, dan kan
men contact opnemen met het Insti-
t uu t Midden- en Kleinbedrijf, tele-
foonnummer 05750-14203.

Standaardwerk 'Oud-
Achterhoeksch Boerenleven'
van H.W. Heuvel herdrukt
Het standaardwerk 'Oud-Achterhoeksch Boerenleven, het gehele
jaar rond' van meester H.W. Heuvel is herdrukt. Uitgeverij Gher-,
re in Gaanderen heeft het uitgaverecht van het boek overgeno-
men van Ankh-Hermes in Deventer en het opnieuw uitgebracht.
De verschijning van deze ongewijzigde herdruk viel samen met de
onthulling van een monument ter ere van de auteur Hendrik
Willem Heuvel in Laren op zaterdag 19 oktober.
'Oud-Achterhoeks Boerenleven',
wordt door menig kenner beschouwd
als verreweg het beste en meest com-
plete boek dat ooit over de Achterhoek
is geschreven. Bij de — postume -
verschijning in 1927 sprak de bekende
auteur Herman de^lan de hoop uit
dat dit levenswerk van meester Heuvel
dezelfde aandacht zou krijgen als de
Camera Obscura van Nicolaas Beets.
De Man: Tk aarzel niet dit Oud-Achter-
hoeksch Boerenleven de beste boeren-
roman te noemen die in onze taal be-
staat, al is het werk heel niet als roman
geschreven.'
Toch heeft het nog lang geduurd voor-
dat de his tor icus en folklorist H.W.
Heuvel door een groot publiek werd
'ontdekt'. De oorzaak hiervan is waar-
schijnlijk dat zijn werk niet als litera-
tuur werd herkend, maar vooral werd
gezien als streekhistorie. Er lijkt nu
echter een doorbraak op komst, aldus
uitgever Hans van Det, die twee jaar
geleden al een fotoboek uitbracht,
waarin Heuvels beschrijvingen van het
boerenleven met historisch fotomate-
riaal in beeld worden gebracht.
Hendrik Willem Heuvel (1864-1926)
was een eenvoudige, zeer gelovige,
maar tevens zeer ruim denkende
schoolmeester. Hij werd geboren in
Oolde bij Laren en was o.m. werk/aam
aan scholen in Gelselaar en Borculo.
Zijn indrukwekkende kennis van de
streek, volkskunde, historie, natuur, re-
ligie, enz. deed hij niet alleen al lezen-
de en studerende op, maar ook tijdens
honderden gesprekken met mensen
van allerlei slag. Vooral de agrarische
bevolking lag hem door zijn eigen boe-
renafkomst daarbij erg na aan het hart.
In 'Oud-Achterhoeksch Boerenleven'
volgt hij een jaar lang, meestal van

week tot week, het leven en werken op
het Achterhoekse platteland. Heuvel
heeft met grote nauwkeurigheid en be-
wogenheid alle elkaar opvolgende tra-
dities, van Driekoningen tot oudjaar,
de jaarfeesten alsook alle werkzaamhe-
den zoals bijvoorbeeld het zaaien en
oogsten, het hoeden van koeien, de
slacht enz., in een boeiende- verteltrant
beschreven. Het bijzondere hierbij is
dat de romantische stijl door Heuvels
voortreffelijke woordkeus nooit af-
breuk doet aan de juistheid van de fei-
ten.
De veelzijdige benadering van Heuvel
geeft aan z i jn teksten een ongekende
rijkdom. Heuvel is eigenlijk steeds al
mijmerend op zoek naar de diepere
achtergronden van alles wat hem
omringt. En dat met een grote bezie-
ling, want — aldus de spreuk op de ge-
denksteen aan zijn geboortehuis
'Heel de wereld was hem heilig'.
'Oud-Achterhoeksch Boerenleven' zal
een groot lezerspubliek aanspreken.
Niet alleen diegenen die de Achter-
hoek willen leren kennen, maar ook
liefhebbers van occulte zaken, van
kruidenleer en alternatieve geneeswij-
zen, van natuur, volksweerkunde,
volksastronomie, dialect, gezegden en
spreuken enz., vinden er zeer veel van
hun gading in. Ook voor de jeugd is
het boek goed leesbaar; het boek zou
daarom voor het heemkundig onder-
wijs in de Achterhoek van waarde kun-
nen zijn. Maar bovenal is en b l i j f t dit
standaardwerk van meester H.W. Heu-
vel een belangrijk document op het ge-
bied van de landbouwhistorie.
'Oud-Achterhoeksc h Boerenleven' telt
512 pagina's, is rijk geïllustreerd met
pentekeningen en vanaf heden ver-
krijgbaar bij de boekhandel.

Reddingsactie voor
Lipizzaner paarden
in Joegoslavië
De Lipizzaners zijn wereldberoemd geworden door de Spaanse
Rijschool te Wenen. In de indrukwekkende rijhal worden nog
steeds voorstellingen gegeven met dit beroemde barokpaard.
Deze paarden werden vanaf 1580 in Li-
pica (Slovenië) speciaal voor de Spaan-
se Rijschool gefokt. Momenteel is deze
stoeterij een toeristencentrum, met
grote historische waarde.
Door wegblijvend toerisme, als gevolg
van de burgeroorlog in Kroatië, kampt
de stoeterij met grote financiële moei-
lijkheden.
Er is echter ook een Lipizzaner stoete-
i ij in Djakovo (Kroatië), die direct be-
dreigd wordt door het oorlogsgeweld.
Een aantal is overgebracht naar Hon-
garije, anderen zijn ondergedoken bij
boeren in de omgeving.
Op dit moment worden de paarden
echter ook bedreigd met ziekten, als
gevolg van een tekort aan medicijnen.
Een andere stoeterij in Kroatië (Lipik)
is helaas al totaal verwoest, waarbij de

alle paarden gedood zijn en zelfs door
de Serven als schild gebruikt zijn.
De Lipizzaner Vereniging Nederland,
het secretariaat is gevestigd in Vorden,
organiseert samen met de stichting De
Hoefslag een reddingsactie 'Redt de Li-
pizzaner'.
Juist vanwege de grote historische
waarde is het van belang dat deze paar-
den gered worden.
Prioriteit heeft de medicijnhulp aan
Djakovo, maar ook de stoeterij in Lipi-
ca zal financiële hulp nodig hebben
om te kunnen overleven. Dit is niet mo-
gelijk zonder uw hulp!

Het gironummer van de actie 'Redt de
Lipizzaner': 181500 of giften bij het se-
cretariaat: Vordensebosweg 5, tel.
05752-3534.
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Geen dag zonder Vezo

Met de/e slagzin is de fam. Arnoldus winnaar geworden van de 2e Philips wasdro-
ger van i 1.595,-. Winnaars van de slagroomtaarten staan vermeld in de Vezo. De
aktie loopt tot 19 november l 99 l .

Wie wordt Prins Carnaval?
Karnavalsvereniging De Deurdreajers
In Residentie 'De Herberg1 zal op l (i november de/e brandende vraag
beantwoord worden t i jdens l ie t Pi insenbal.

Mister X

Ie Aanwijzing: •
2e Aanwijzing: De Prins steekt in een prima vorm.
:'>(- Aanwijzing: Wie n ie t waagt, wie niet wint.

ANBO
Veel onderen hebben geen lecstradilic.
Toch zal j u i s t een lezende oudere eer-
der geneigd zijn om in fo rma t i e op te
pikken of zelf die gaan zoeken.
Dit is van groot belang voor de emanci-
patie van onderen en het deelnemen
aan het maa t schappe l i jk gebeuren
door onderen, l let lezen van boeken is
een waardevolle vrijetijdsbesteding en
tevens een verdri jver van eenzame
uren. Lezen ve r r i j k t de geest, geeft ge-
spreksstof en het draagt bij, met name
in groepsverband, aan het leggen en
onderhouden van sociale c o n t a c t e n .
I let in gang zet ten van een leeskring
biedt hiervoor interessante mogeli jk-
heden.
Woorden van deze Strekking sprak me-
vrouw N. Bonman jl. vrijdag in het
Dorpscentrum, t i j dens de Najaarsver-
gadering van de plaa tse l i jke ' a fde l ing
van de Algemene Nederlandse Bond
Ouderen.
Mevrouw Bonman, oud-bibliothcca-
resse en thans werkzaam voorde ( lom-
missie Scholing, Vorming en Educa t i e
van hel Gewest Gelderland, zei over cle

organisatievorm van een leeskring dat
die- uit c i r c a 8 a 12 personen kan be-
staan.
In een van tevoren afgesproken tijd Ic-
zen de deelnemers he t /e l fde boek. Ver-
volgens wordt de inbond van het be-
t ref fende boek met elkaar besproken.
Ken groepsleider geeft leiding aan een
boekbespreking en hij is ook verant-
woordelijk voor de organisatie. De in-
leidster zet te voorts u i teen aan welke
voorwaarden moet worden voldaan al-
vorens men tot o p r i c h t i n g van een
leeskring besluit
/ .ij gaf t e n s l o t t e enkele voorbeelden
van t i t e l s die vooreen leeskring interes-
sant kunnen z i j n .
Het ANBO-bestuui heeft met deze le-
zing een eerste aan/et willen geven
voor het verwerkelijken van een lees-
kring. Nadere berichten hieromtrent
volgen.

Soos Kranenburg
Mevr. Veen hield op de soosmiddag
een Ie/ing over gezonde voeding, / i j
deed dit op een duidelijke en leuke ma-
nier. LVn leerzame middag.

Gluck's opera 'Orpheus en
Eurydice'
Op donderdagavond 21 november krijgt in de Buitensoos te Zut-
phen de samenwerking tussen de Hanzehof en de Muziekschool
nieuwe gestalte in de concertante uitvoering, met ballet, van
Gluck's opera 'Orpheus en Eurydice', en wel de Weense versie uit
1762.
Het is het oude Griese verhaal van twee
geliefden. Kurydicc is gestorven en
Orpheus daalt treurend a f i n de onder-
wereld om haar terug te winnen.
I)e goden wil len haar onder voonvaar-
de laten gaan, maai als Orpheus niet in
staat bl i jkt daaraan te voldoen sterft
Euiydice opnieuw. Ontroostbaar wil
Orpheus zelf uit l iet leven stappen; uit
medelijden schenken cle goden haar
nu voorgoed het leven.
Het koor Collegium Vocale Zutphen
en geselecteerde leerlingen van de Bal-
le tafde l ing leveren v a n u i t de Muziek-
school hun bijdrage'. Solisten en orkest
z i jn als professionele elementen van
binten Aangetrokken.
De rol van Orpheus wordt gezongen
dooi cle alt Magareth Benncleis, die be-

zig is aan een succesvolle carrière op de
internat ionale podia. Op 16 februari
1992 treedt zij op in het Amsterdamse
Concertgebouw. De rollen van Eurydi-
ce en Amor worden gezongen door
Monique Engel en Ans Alink, beiden
sopraan.
Voor cle ins t rumenta le begeleiding
slaat borg het Rotterdams Barokoi kest
Florilegium M u s k n m ; in de begelei-
dingswereld heeft dit orkest een voor-
treffeli jke naam. Op 14 jun i 1992 komt
dit orkest weer naar Zutphen om op te
treden in de St. Janskei k.
Solisten, kooi, orkest en dansers wor-
den op een be/ielencle wijze tot een ar-
t i s t ieke eenheid gesmeed door de jon-
ge dirigent Emile Engel en door dans-
leicler Joke Rebel.

Gemeente-/Parochie-avond
over Jodendom te Vierakker
Donderdag 2 mei jl is er een gemeente-/parochie-avond gehou-
den over de Islam. De belangstelling voor deze avond was groot:
er waren ruim 50 mensen, onder wie ook belangstellenden van
buiten.
Daarom heeft de Oecumenische Werk-
groep besloten opnieuw een gezamen-
li jke gerneente-/parochie-avond te or-
ganiseren. Dit keer zal het Jodendom
centraal staan. De avond vindt plaats
op donderdag 14 november in het
Ludgerusgebouw.
Spreker is de heer M. Groen, voorzitter
van de Nederlands-Israëlische ge-
meente Zutphen. De heer Groen is een
boeiend spreker, die veel zal kunnen
vertellen over het Jodendom.
Als christenen zijn we met geen enkele
godsdienst ter wereld zó nauw verbon-
den als met het Jodendom. De wortels
van het Christendom liggen in het Jo-
dendom; Jezus was een jood, evenals
zijn discipelen. Je kunt veel dingen in
de bijbel niet écht begrijpen, zonder
iets van het jodendom te weten.
Eén van de bekendste voorbeelden
daarvan is het 'laatste avondmaal', dat
eigenlijk een joodse pesach-maaltijd is,
waarbij Jezus aan het brood en de wijn

een nieuwe invulling geeft. Kennis van
het Jodendom is belangrijk voor een
beter begrijpen van de bijbel en zo
voor liet verdiepen van ons geloof.
Kennis van het Jodendom is ook be-
langrijker voor een beter begrip tussen
joden en christenen.
Door de eeuwen heen zijn de joden
vervolgd, waarbij de kerk en de theolo-
gie vaak een niet zo fraaie rol hebben
gespeeld. Een beter begrip tussen jo-
den en christenen kan wellicht een her-
haling van dit soort dingen voorkomen
en kan ons behoeden voor antisemitis-
me (= jodenhaat).
Redenen genoeg dus om eens wat die-
per in te gaan op hetjodendom.

De Oecumenische Werkgroep Wich-
mond-Vierakker bestaat uit de volgen-
de personen: Bennie en Joke Hagge-
man, Ria Klein Kranenbarg, Hans en
Dini Rouwen, Barbara Stapelbroek, ds.
C. Bochanen, frater B. Broekman.

DIABETES FONDS
NEDERLAND

Dit cadeau
kost u niets!

Het Diabetes Fonds Nederland (DFN)
organiseert sinds 1982 de jaarlij kse col-
lekte „Geef s voor Diabetes". Van 10
t/m K) november a.s. wordt de tiende
landelijke collecte gehouden.

Tien jaar collecteren:
„een beetje jarig, maar (nog)
niets testeren!"
Voor het volslagen van de collecte zijn
nog veel collectanten nodig. Geld
wordt ingezameld voor de bestrijding
van diabetes (suikerziekte) en de gevol-
gen die jAideze aandoening kunnen
ontstaan^B
Door een tekort aan collectanten wordt
niet overal gecollecteerd. Het DFN
doet een dringend beroep op ieder die-
een uurtje vrij wil maken om met de
collectebus op pad te gaan. In 1990
werd mede dankzij de inzet en het en-
thousiasme van bijna 25.000 collectan-
ten ruim 3 miljoen gulden opgehaald.

Jarig, maar nog niets te vieren!
De afgelopen tien jaar is er al veel ge-
beurd op het gebied van onderzoek.
Mede dank zij de collecteopbrengsten
zijn er betere onderzoeks- en behande-
lingsmethoden ontwikkeld.
Toch (nog) niets te vieren want diabe-
tes, met name onder ouderen, neemt
schrikbarend toe. Deskundigen ver-
wachten dat over tien a vijftien jaar een
half miljoen mensen deze aandoening
zal hebben. Daar kunnen we met el-
kaar een stokje voor steken. En daar is
geld voor nodig. Geld voor onderzoek
en nog eens onderzoek. Geld ter voor-
koming van diabetes!
Niemand wil toch een half miljoen
mensen met diabetes in de toekomst?

Geef de jarige een cadeau en
meld u als collectant
bij H. de Graaf, Mulderskamp 17, 7251
KX Vorden, tel. (05752) 3127 of bij het
Diabetes Fonds Nederland, Hendrik
van Viandenstraat 15, 3817 AA Amers-
foort, tel. (033) (522055.

Openbare
Bibliotheek
Aanwinsten
Bailly, Othilie — Morgen mag ik uit de
kast; David, Kati — De vergeten wieg:
oorlogsjaren; Dibdin, Michael — Het
rendez-vous; Dorsten, Johan van - Lied
aan de Vecht; Dijkerman, Joost
Twente, Salland: 20 fietstochten; Hal-
lers-van Hees, Liesbeth van — Uw tuin
vol vlinders; Hermans, Willem Frederik
- De laatste roker; Hermans, H.J .M.

- Motivatie op school; Hermans,
Toon — Wie is jong, wie is oud; Olden-
binger-Ebbers, Garla S. — Nederland,
tuinenland; Ridder, Tracey — Onder
schoolkinderen; Kis, Danilo — Tuin,
as; Jardin, Alexandre — Fanfan; Lan-
ge, Jacomine de — Vergeten in het ver-
pleeghuis; Kurpershoek-Scherft, Ton-
ny — In de scharen van de kreeft; Pa-
retsky, Sara - Giftig bloed; Schneider,

A. — P.G. Tools 6.0 compleet; Shaa-
ban, Bouthaina — De sluier opgelicht;
Wageningen, Gerda van - - Met de
wind in de zeilen; Winsemius, Dieuwke
- Meer dan het gewone; Hartman,

Evert— Niemand houdt mij tegen.

Even voorstellen...
Aangenaam!!!
Je bent jong. Houd van muziek. Draait
de favorieten grijs op een steeds duur-
dere stereoset. Schaft allengsje favorie-
te instrument aan en ontmoet enkele
maten waarmee het muzikaal gelijk
klikt.
Na wat overleggen heen c^^vr vindt
het eerste gezamenlijke Wmmer ge-
stalte in het kippenhok. (Daar is Nor-
maal tenslotte ook begonnen, en kijk
nu eens!)
Op een goeie middag wil niemand van
de kersverse band al naar U .̂ want sa-
men spelen is belangrijkiBian moe-
ders pot.
Na verloop van tijd blijkt jouw rebel-
lenklub écht leuke muziek te kunnen
maken. Hoe vertellen we het verder?
Tja, mams en paps, broers, zusters, ne-
ven en nichten, zelfs de buurman wiens
kippen al twee jaar van de leg zijn, ho-
ren bij de fanclub.
Maar je wilt (terecht) wat meer: lekker
spelen, lekker swingen met een tent vol
gezellige mensen.
Vandaar: Rock-Café E.V.A. (enige vir-
tuose amateurs, evalueren vibreren
analyseren, enkel vrolijke aanhangers,
en vele anderen, enerverend vormge-
vende aandacht), dus: Even voorstel-
len... Aangenaam!!!
Op zaterdag 9 november vindt de Eer-
ste Voorstelling Aldus plaats. 3 Regio-
nale popgroepen spelen in jeugdsoos
Flophouse in Toldijk. Dat zijn:
1. Dazed uit Warnsveld. Het prototype
van een schoolband. Erik, Rikkert, Eg-
bert en Dion hebben elkaar gevonden
en spelen lekkere Blues £ Rock.
2. Zoodra Bee uit Zutphen. Brengt
muziek van verschillende rock-bands.
De 6-mans formatie stelt zich zaterdag
a.s. voor.
3. Fuzzy Business uit Toldijk. We vin-
den in deze Bluesrock band oude be-
kenden terug van Not Beethoven.
Goeie covers, lekker swingen met een
buesy ondertoon.
Maak kennis met deze enthousiastelin-
gen op zaterdag 9 november in Rock-
Gafé E.V.A., jeugdsoos Flophouse.
Door het volle programma wordt er
vroeg begonnen.

Vogelshow
'De Vogelvriend'
Zaterdag 9 november en zondag 10
november wordt de jaarlijkse tentoon-
stelling van 'De Vogelvriend' in het
Dorpscentrum gehouden.

Men kan genieten van de prachtige
kleuren van kanaries, tropen en parkie-
ten en vragen stellen aan deskundige
personen over het houden en kweken
van vogels.

Het nieuwe RW
Geef je verstand eens voorrang!!!
Het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens (RW) is herzien. In het
nieuwe reglement wordt sterk het ac-
cent gelegd op de eigen verantwoorde-

lijkheid en het sociaal weggedrag van
de verkeersdeelnemers.
Het nieuwe RW ken twee essentiële
uitgangspunten: veiligheid en door-
stroming.
De algemene norm hiervoor is artikel
25 van de Wegenverkeerswet:
Het is verboden zich op de weg zoda-
nig te gedragen dat hierdoor:
— de veiligheid van het verkeer in ge-

vaar wordt of kan worden ge-
bracht, of

— de vrijheid van het verkeer zonder
noodzaak wordt belemmerd.

Na de wijziging van de Wegenverkeers-
wet, voorzien in 1995, wordt de wer-
kingssfeer van deze algemene norm
aan merkelijk uitgebreid.

Doel van het RW 1990
De nieuwe verkeersregels en -tekens
geven, veel minder dan u als verkeers-
deelnemer gewend was, aanwijzingen
betreffende het verkeersgedrag.
Het nieuwe RW is gericht op het han-
delen naar eigen inzicht en bevinding,
waarbij een beroep wordt gedaan op
uw eigen verantwoordelijkheid en ver-
keersinzicht.
Het spreekt vanzelf dat aan cle ontwik-
keling van verkeersinzicht en verant-
woordelijkheidsgevoel in de opleiding
en in de voorlichting bijzonder veel
aandacht moet worden besteed.

De achterliggende gedachte
De achterliggende gedachte van de in-
grijpende veranderingen ten opzichte
van het oude RW is overbodige regel-
geving te schrappen. De regels uit het
RW 1966 zijn daarom opnieuw ge-
toetst.
De regels moeten zijn:
— eenduidig
— algemeen bekend
— gericht op doorstroming, veilig-

heid of milieu
— te handhaven

Er wordt in het nieuwe RW de voor-
keur gegeven aan het afdwingen van
het gewenste verkeersgedrag door
maatregelen te treffen op het gebied
van de verkeersinfrastructuur.

Als dit niet haalbaar is, zal de overheid
overgaan tot het stellen van regels of
het plaatsen van tekens. Het nieuwe
RW gaat er vanui t dat de meerderheid
van de weggebruikers deze logische re-
gels en tekens zullen naleven, omdat
regels en tekens door de vereenvoudi-
ging aan geloofwaardigheid hebben
gewonnen.

Hoe kan het doel worden
bereikt?
Om de noodzakelijke gedragsverande-
ring bij de weggebruiken te bereiken
zal het volgende moeten worden gerea-
liseerd:
1. De rij-opleiding moet worden aan-

gepast, om kennis van de regelge-
ving, maar vooral inzicht en verant-
woordelijkheidsbesef te vergroten.

2. Ken intensieve informatievoorzie-
ning, zowel door de overheid als ook
door andere organisaties, zoals de
ANWB, Veilig Verkeer Nederland,
Gemeente en de Rijkspolitie, etc.,
zal noodzakelijk z i jn in het proces
van mentaliteitsverandering.

Als derde middel zullen Rijk, Provincie
en Gemeenten meer dan tot nu toe het
geval was de verkeersveiligheid moeten
bevorderen door het treffen van fysieke
maatregelen op het gebied van de in-
frastructuur. Doel hiervan is het onmo-
gelijk maken van ongewenst gedrag.
Maar het belangrijkste is dat u, zoals
het motto al aangeeft, in het verkeer
voortaan altijd uw verstand voorrang
geeft!
Politie en justitie worden zoveel moge-
lijk ontlast. In de visie van de wetgever
dient het streven gericht te zijn op een
zo gering mogelijke handhavingsin-
spanning door politie en justitie. Cor-
rectief optreden om naleving van de
regels af te dwingen zal als laatste mid-
del worden gebruikt.
Om die belasting zo min mogelijk te
laten zijn is de Wet Administratiefrech-
telijke Handhaving Verkeersvoor-
schriften (ook wel de Wet Mulder ge-
noemd) aangenomen ter verkorting
van procedures en ter vereenvoudiging
van de inning van de opgelegde sanc-
ties.

itievaria GROEP VORDEN

In de toekomst is er een andere afdoe-
ning van verkeersovertredingen. In de
provincies Gelderland, Overijssel en
Flevoland treedt met ingang van l no-
vember 1991 de wet administratief-
rechtelijke handhaving verkeersvoor-
schriften in werking, in het vakjargon
genaamd 'De Wet Mulder'.
Kleinere verkeersovertredingen die
veel gepleegd worden en waarbij geen
schade of letsel is worden in de toe-
komst niet meer strafrechtelijk afge-
daan maar administratiefrechtelijk,
Bijvoorbeeld de boete voor het rijden
door rood, fout parkeren, snelheidso-
vertredingen e.d. dienen door de over-
treder sneller betaald te worden. Rek-
ken en niet betalen is er niet meer bij.
De wet geeft de handhavers een hand-
vat om niet-betalers snel tot betalen te
dwingen.
De weggebruiker/overtreder krijgt een
bepaalde termijn om te betalen. Als dat
niet gebeurt gaat Justitie over tot het
innen van de boete. Bezwaar e.d. tegen
de boete kan, maar de overtreder moet
zelf actie ondernemen d.m.v. een be-
zwaarschrift nadat hij wel eerst de boe-
te betaald heeft.
Na een overtreding krijgt de betrokke-
ne een 'beschikking' waaraan tevens
een ingevulde acceptgiro 'sanctie' zit.
Betaling dient binnen een bepaalde
termijn van 8 weken te geschieden. Zo-
niet dan volgt nog lx een verhoogde

'aanmaning.
Volgt dan nog geen betaling dan wor-
den dwangmiddelen toegepast zoals
beslaglegging op loon, bankrekening
e.d. Ook zijn er zwaardere dwangmid-
delen mogelijk w.o. in beslagneming
auto, gijzeling.
Beroep tegen een boete is en blijft mo-
gelijk. Dit dient de betrokkene zelf op
te starten. Afwachten tot b.v. een recht-
zaak is niet meer mogelijk. Bezwaar is
mogelijk binnen 6 weken na ontvangst
van de 'beschikking' bij de officier van
Justitie, is zijn beslissing onvoldoende
dan is beroep mogelijk bij de kanton-
rechter een en ander pas na betaling
van de boete. Gassatie is mogelijk bij de
Hoge Raad.
()ok de politie zelf heeft meerdere be-
voegdheden gekregen. Bijvoorbeeld
tijdens een verkeerscontrole blijkt dat
iemand nog een boete moet betalen.
Dat kan de betrokkene dan nog onmid-
dellijkdoen.
Gebeurt dat niet dan mag de politie het
voertuig in bewaring nemen en pas te-
ruggeven aan de betrokkene als alles
betaald is.

Bij constatering van een feit op kente-
ken, b.v. bij een radarsnelheidscontro-
le, is de kentekenhouder verantwoor-
delijk en hij moet betalen.
Uiteraard zijn er wat uitzonderingen
mogelijk b.v. diefstal auto of verhuring
van de auto onder bepaalde voorwaar-
den.
Deze Wet Mulder treedt in Nederland
per provincie of provincies in werking.
Vorigjaar al in de provincie Utrecht. In
juni 1991 volgden de provincies Fries-
land, Groningen en Drenthe. Om-
streeks 1992 zal de wet in geheel Ne-
derland van kracht zijn.

Op donderdag 31 oktober vond een
aanrijding plaats tussen een personen-
auto en een paard. Op de Wilden-
borchseweg stond plotseling een paard
op de weg; de bestuurster van de perso-
nenauto kon ondanks krachtig rem-
men een aanrijding niet meer voorko-
men. Het paard raakte gewond aan het
achterbeen en is nadat het naar huis
was vervoerd behandeld door een die-
renarts. De auto werd geheel vernield.

In de nacht van donderdag op vrijdag
werd er ingebroken in een sportzaak te
Vorden. Er werden div. trainingspak-
ken, sportshirts en sportschoenen ont-
vreemd.

Op donderdag werd door de rijkspoli-
tie van Vorden een snelheidscontrole
gehouden op de Zutphenseweg te Vor-
den. De controle werd gehouden bui-
ten de kom van Vorden en van de 454
passanten reden er 24 te hard. Tegen
deze zal proces-verbaal worden opge-
maakt.

Op zaterdag 2 november werd door de
gemeente melding gedaan dat er een
boom gekapt zou worden zonder een
vergunning van de gemeente. Ter
plaatse bleek dat men bezig was met
het kappen van drie berken. De berken
waren te groot geworden en men wilde
deze vervangen dooi jonge berken.
Men wist niet dat ondanks de herplant
toch vergunning van de gemeente no-
dig was. Men zou alsnog vergunning
aanvragen. Voor info over het kapver-
bod kunt u terecht bij de gemeente
Vorden.

Op maandag deed een inwoonster van
Warnsveld aangifte van diefstal van
haar portemonnee. Ze had de porte-
monnee in haar jas zitten aan de kap-
stok in de garderobe van haar school.



NOVEMBER:
6 Handwerken, Wehme
f> ANB( ), Soos Dorpscentrum
K Open Tafel, de Wehme

1 1 Vrouwenclub Medler, dia-avond
I l ANBO, Klootschieten de Goldberg
12 ANBO, Fietstocht Kerkplein
12 Open Tafel, de Wehme
12 Jong Gelre Vorden, sportavond
12 Jong(.eire Warnsveld, videofilm
12 Soos Kranenburg
13 ANBO, Soos Dorpscentrum
13 HVGWichmond, Ie/ing dimensie
13 KPO Vierakker, Ie/ing dimensie
13 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

antiek
14 ANBO, Kegelen Boggelaar
14 Bejaardenkring, Dorpscentrum
15 Open Tafel, de Wehme
18 ANBO, Klootschieten de Goldberg
19 KPO Vierakker
19 Open Tafel, de Wehme
19 NCVB, knutselavond
19 KP() Vorden, bijeenkomst
19 KPO Vierakker, avond met

dierenarts
20 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, Uitrusting Eefde
20 ANBO, Soos Dorpscentrum
20 HVG Dorp, gespreksavond Ned.

Brandwonden Stichting
21 K X)B in de Wehme
21 HVG Wildenbon h
22 Open Tafel, de Wehme
23 Goncert Vordens Mannenkoor,

Christus Koningkerk
25 ANBO, Klootschieten de Goldberg
25 |cmg Gelre Warnsveld, Quebbel
26 en 27 Schiettoernooi in het

Ludgei nsgebouw, Vierakker
26 Open Tafel, de Wehme
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

kerstkaarten maken
26 Soos Kranenburg
27 HVGWichmond, spelden maken
27 ANBO, Soos Dorpscentrum
28 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Open Tafel, de Wehme
29 Handwerken Wehme
30 Toneeluitvoering Krato, zaal

Schoenaker

DECEMBER:
2 ANBO, Klootschieten de Goldberg
2 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
3 Open Tafel, de Wehme
3 Soos Kranenburg, St. Nicolaas
4 ANBO, Soos Dorpscentrum
4 Welfare Wehme
6 Open Tafel, de Wehme
9 ANBO, Klootschieten de Goldberg

10 Open Tafel, de Wehme
I1 ANBO, Soos Dorpscentrum
11 HVGWichmond, middag voor

ouderen
13 Open Tafel, de Wehme
16 ANBO, Klootschieten de (ioldberg
l (-i 11VG dorp Vorden, Kerstavond
16 Vrouwenclub Medler, Kerst
17 Open Tafel, de Wehme
17 KPO Vorden
17 KP() Vierakker, Kerstavond
17 Soos Kranenburg, Kerstviering
17 NCVB, Kerstavond
18 ANBO, Soos Dorpscentrum
18 HVGWichmond, Adventsviering
18 Welfare Wehme, Kerst

contactmiddag
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
19 Kerstmiddag Bejaaidenkring,

Dorpscentrum
19 HVGWUdenborch, Kerstviering
20 Open Tafel, de Wehme
23 ANBO, Klootschieten de Goldberg
24 Open Tafel, de Wehme
27 Open Tafel, de Wehme
30 ANBO, Klootschieten de Goldberg
31 Open Tafel, de Wehme

SPORT-nieuws

RTV-nieuws
GOW-cycle cross-competitie
goed verlopen
De organiserenve vereniging RTV
Vierakker-Wichmond kaji terugkijken
op een geslaagde cycle-cross wedstrijd
in het hos ,,Kamphuizen" te Vorden.
De/e wedstrijd telde mee voor de
GOW-competitie. Ken wedstrijdreeks
tussen enkele Gelderse en Overijsselse
clubs.

Tijdens de wedstrijden werd er een in-
zameling gehouden voor Johan Par-
dijs, die herstellende is van een /waar
ongeval. De RTV-organisatie en de
renners bedanken de lam. Pardijs heel
hartel i jk voor het beschikbaar stellen
van hun grondgebied om deze wed-
strijd.te verrijden.
Fr werd in enkele categorieën hard ge-
streden. Hier volgen de uitslagen:
Recreanten: 1. Henk Rijks (Dinxperlo),
2. Heico Elshof (Kilder) , 3. Sander Gie-
/en (Wehl). De RTV-leden Harrie Eg-
gink (Vorden) en Filippe Marsman
(Steenderen) behaalden resp. een 9e
en een 12e plaats. - Nieuwelingen: 1.
Maarten Nijland (Hengelo-G), 2. Ar-
jan Ribbers (Groenlo), 3. Roy Fshuis
(Olden/aal). - Amateurs-H: 1. Rudi Pe-
ters (Wichmond-RTV), 2. John Lam-
mertink (Wierden), 3. Bennie Peters

(Wichmond-RTV). John Schoenaker
(Vorden) en Bcrtie Lichtenberg
(Baak) behaalden een 7e en een 'Je
plaats. - Amateurs-C: 1. Frikv.d. Horst
(Rathum), 2. Han Wunderink (Die-
ren), 3. Martin Weyers (Hengelo-G -
RTV). Frans de Wit (Warnsveld) werd
4e. - Veteranen: 1. Fred de Kinkelder
(Groenlo), 2. Gerrit Luimers (Silvol-
de), 3. Jurrie Krans (Enschede). Ge-
rard Eskes (Steenderen) werd 14e. -Ju-
nioren: 1. Sander Hilfèr ink (Groenlo).
2. Eddy Heuvelink (Warnsveld-RTV),
3. Yno Papen (Groenlo). Han Hekkei-
man (Steenderen) en Edwin Maalde-
rink (Warnsveld) werden 4e en 5e. -
Amateur s-A: 1. Jan Weevers (Vorden-
RTV), 2. Marcel Meyer (Eibergen), 3.
Hans Nieuwenhuis (Steenderen). Pe-
ter Makkink (Vorden) werd 4e, terwijl
Mano Lubbers (Groenlo) door mate-
riaalpech is uitgevallen.

Uitslagen GOW-Enschede
(RTV-leden)
Recreanten: 9. Harrie Eggink (Vorden)
— Amateurs-C: 2. Martin Weyers (Hen-
gelo-G) - Amateurs-B: 1. Rudi Peteis
(Wichmond), 3. Bennie Peters (Wich-
mond) - Veteranen: 10. Gerard Eskes
(Steenderen) -Junioren: 3. Eddy Heu-
velink (Warnsveld), 8. Han Hekkelman
(Steenderen) - Amateurs-A: 9. Mano
Lubbers (Groenlo).

Badminton Flash
Tegen Varsseveld begon Flash l slecht.
De twee herenenkels gingen op het
nippertje verloren. De andere enkels
werden wel in het voordeel beslist.
Daarna ging het een stuk beter. De
dubbels en mixen werden v r i j gemak-
ke l i jk gewonnen en het werd 6-2.

Overige uitslagen:
Flash 2 - Eefde 4-4; Flash 3 - Yapton
4-4; Flash 3 - Doetinchem 8-0; Flash 4 -
LBC 5-3.

P.K.V.
Uitslagen van drie shows waar leden
van de P.K.V. dieren inzonden.

N.K.B. Intershow
Konijnen: Nieuwzeelander zwart, H.
Verstege IxZG IxG; idem wit, 2xZG;
Nieuwzeelander rood, G. Lenselink
IxZG IxG; Hollander, comb. 'The
Black Stars' 2xZG 2xG.

Open Show V.P.K.V. Varsseveld
Dwerghoenders: Wyandotte, T. Zeven-
hoeken lxZG2xG.
Sierduiven: B. Bulten 6xG; mej. G. San-
ders IxF 3xG; G.W. Soeteman IxF
IxZGSxG.
Konijnen: Nieuwzeelander wit, H.
Verstege IxZG; Wener wit, W. Rietman
lxZG2xG.
Gavia's: mej. G. Sanders 2xZG.

Klubtentoonstelling P.E.K.L.O. Lo-
chem
Sierduiven: J. Pijpers l xZ( i l \( i.
Grote hoenders: Fries hoen, Arnold
Dijkstra 4xZG; idem HJ. Rietman
IxZG; Groninger meeuw, J. Pijpers
IxZG IxG; Wyandotte, H. Berenpas
IxG; idem H.J. Rietman IxG; Welsu-
mer, J. Pardijs 3xZG IxG.
Dwerghoenders: Hollandse kriel, ].
Pardijs IxG; Wyandotte, H. Berenpas
lx/G 2xG; idem M. Klein Bramel
2xZG; Brahma, E. Besselink 2xF 4xZg
2xG.
Konijnen: Vlaamse reus, H. Snellink
IxZG; idem HJ. Rietman 2xZG IxG;
idem A. Dijkstra 2xF 3xZG; Franse
Hangoor, J. Dekkers IxZG 3xG; idem
D. Kuiper 3xZG IxG; Nieuwzeelander
wit, H.J. Rietman 2xZG IxG; Groot Zil-
ver, comb. Van Heerde IxG; Wener
blauw, G. van de Heide IxF IxZG 2xG;
idem G. Lenselink IxZG; idem HJ.
Rietman IxZG IxG; Wener wit, H.
Snellink 3xZG 4xG; Nieuwzeelander
rood, G. Lenselink IxZG IxG; Rex,
M.G. Lijftogt 2xF 2xZG IxG; idem J.
Pijpers IxZG.
Angora, comb. 't Wolletje IxF 6xZG
2xG; Klein Chinchilla, M. Klein Bra-
mel IxZG IxG; Tan /wart, H J. Riet-
man IxF; Hollander, comb. 'The Black
Stars' IxF IxZG IxG; Klein zilver,
comb. Van Heerde IxZG; idem HJ.
Rietman IxF IxG; Hulstlancler Arnold
Dijkstra IxF IxZG IxG; Nederlandse
hangoordwerg, W.H. Braakhekke IxG;
Pool Roodoog, J. Bierhof 2xF 2xZG
IxG; idem H J. Rietman IxF IxG.
De volgende grote show is de Achter-
hoekshow in Doetinchem eind deze
maand. Denk aan het gezamenlijk ver-

Waterpolo
Winst voor heren
De heren l van Vorden '64 hebben de
uitwedstrijd tegen Swol 2 verdiend met
2-9 gewonnen. In de eerste periode
nam Vorden een 0-2 voorsprong door
doelpunten van Mare k Karmiggelt en
Harold Kolkman.
In de tweede periode werd het 0-5 door
André Karmiggelt (2x) en Harold
Kolkman. Hierna scoorde Swol twee-
maal tegen. Mare k Karmiggelt maakte
het halve dozijn vol, waarna Martin Sie-
belink, Marck Karmiggelt en Harold

Kolkman de eindstand op 2-9 bepaal-
den.
De heren 2 verloren met 8-7 van Pro-
teus.

Dames winnen van Dedein
De dames van Vorden hebben in een
spannende wedstrijd met 3-2 van De-
dein gewonnen. In de eerste periode
bezorgde Grietje Welleweerd Vorden
een 1-0 voorsprong. Nadat Dedein de
gelijkmaker had geproduceerd kwam
Vorden opnieuw dankz i j Grietje Welle-
weed aan de leiding: l -2.
Nadat Dedein de stand op 2-2 Jiad ge-
bracht, was het opnieuw Grietje Welle-
weerd die scoorde. Eindstand 3-2 in het
voordeel van Vorden.

Ned. kampioenen
'De Graafschap-
rijders'
Aan het eind van de internationale
2-daagse kampioensenduro te M i l l op
l en 2 november, tevens afsluiting van
het seizoen '9()/'91, kon de V.A.M.G. 2
van haar leden feliciteren met het Ne-
derlands kampioenschap.
Peter Lenselink uit Eefde en Alfons
Hoevers uit Loenen zetten de/e titel op
hun naam in resp. de 125 cc klasse na-
t i e >nalen en de 350 cc 4-takt klasse se-
nioren. (Beide heren wonnen ook de
2-daagse).
In de uitslag van de 2-daagse werden
Alfons Hoevers, Jan KI. Brinke en Mar-
cel Bulten 3 bij de clubteams voor se-
nioren en Erik Mulder, Hans Goops,
Rini Streppel en Max Arendsen 2 bij de
clubteams voor nationalen.

Voorde V.A.M.C. gingen 14 rijders van
start waaronder plaatselijke rijders als
Jan KI. Brinke, Stephan Braakhekke en
Marcel Bulten. Jan KI. Brinke eindigde
als 6e bij de senioren in de klasse 500 cc
en Stephan Braakhekke als 4e bij de
senioren in de klasse 125 cc.
Dat succes en pech dicht naast elkaar
liggen ondervond Marcel Bulten die
na 40 min. de strijd moest staken om-
dat hij met motor en al in het water
belandde en geheel kopje onder ging.
Het nieuwe seizoen gaat van start op 16
november in Harfsen, waar de
V.A.M.C. met 3 teams heeft ingeschre-
ven. Er zal gestart worden bij restau-
rant 'De Aanleg' in Almen.

Voor die^Bc die de motorsport een
warm harWoedraagt, kan gaan kijken
naar de 2 crossproeven op het cross-
circuit van Harfsen aan de Deventer-
dijk of in het '/andgat' aan het kanaal
tussen Alrncn en Eefde, waar u de loka-
le rijders^Ar aan het 'werk' kunt /ien.
In het 'tofim/uilen er ruim 200 rijders
aan de start verschijnen.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/
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l/ ivordf uitgenodigd voor de

LEDENVERGADERING
die zal worden gehouden op maandag 11 nov. 1991
in het Dorpscentrum. Aanvang 20.30 uur.

AGENDA

$ Opening door N.J. Edens - voorz.

$ Verslag ledenvergadering 12 nov. 1990

$ Jaarverslag door J.F. Geerken - secretaris

* Verslag penningmeester M.J. Bruggeman

sfc Verslag kascommissie

$ Bestuursverkiezing - aftredend en herkiesbaar
N.J. Edens - H.G. Harmsen - H.M. Visscher

% Verslag aanleg 400 mi baan

$ Contributie 1991-1992

$ Wat verder ter tafel komt

Het Bestuur
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BINGO
Socii Jeugd

Op 15 november
houden wij weer onze jaarlijkse

BINGO- Avond
voor de jeugd.

(Aanvang 19.30 uur)

Er worden weer verschillende
leuke prijsj^É/veggegeven.

Komt u a 11*1, zo steunt u
onze jeugd ram de S. V. Socii

Nu weer volop VIOLEN
Prachtige planten vers uit eigen kwekerij

l kist 25 stuks f Oy 75

Hoveniersbedrijf - Kwekerij Q

"DE HEDERA" o
Strodijk 4a Vorden Tel. 05752-3283 ft

zaterdag 16 november
Weer zo'n perfekt verzorgde

DANSAVOND
voor gezellige mensen

Als vanouds met:

Aanvang 20.30 uur .

Reservering i\ mogelijk.

Entree f K),- p.p. incl. koffie en
uitgebreid hittergarnituur.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

nu geen speelplek
straks geen toekomst

nu geen speelplek, straks geen toekomst nationaal jeugd fonds -jantje beton



Zo'n fijne warm a
half wollen

onderblouse koopt
u bij

a/d Zutphenseweg.
in Vorden

OCCASION
SHOP

DE MOOISTE MEUBELEN VOOR DIREKT-DE-DEUR-UIT-PRIJZEN.
WACHT NIET TE LANG.

Er staat heel wat te gebeuren in onze show-
room. Opzienbarend meubelnieuws, waar u binnenkort ze-
ker meer van hoort!

Omdat we daarvoor echt alle ruimte nodig heb-
ben, gaan vele meubelen die nu in onze winkel staan voor
hele lage prijzen de deur uit.

Dus heel bijzondere buitenkansen, ook
voor uw interieur. Kom snel kijken en profiteer!

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL O57521514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL 05454/4190
J W. HAGEMANSTRAAT 3

voor:

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000
Eigen technische dienst

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen - Munster

f 27,- pp
(excl. kaartjes metro)

op

30 november, 3 december,
7 december, 10 december,
11 december, 13 december,
14 december, 17 december,
18 december, 19 december,

21 december

Vertrek:
8.00 uur Deventer
8.15uurGorssel
8.30uurZutphen

8.45uurWarnsveld
9.00 uur Vorden

9.15 uur Ruurlo en Winterswijk

HAVI REIZEN
J.L Harren. Tel. 05758-1334

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

schilders-
bedrijf
verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9

7251 BA Vorden
Tel.: 05752-1567

Een abonnement op de Openbare Leeszaal kost zo weinig. Maar f 30,
voor een heel jaar leesplezier. Met keus uit bijna 20.000 boeken.
Jongeren tot en met 17 jaar zijn gratis lid. Ze kunnen kiezen uit ruim
8.500 titels. U bent van harte welkom bij de bibliotheek
(nu ook open op zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur).
Deze advertentie is aangeboden door DRUKKERIJ WEEVERS BV - VORDEN

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 8 november 1991, gedurende veertien da-
gen, ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke or-
dening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp
bestemmingsplan 'Medlerschool 1991'.

Genoemd plan heeft betrekking op de school in Med-
ler.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden hun eventuele bezwaren (schriftelijk) ken-
baar maken aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 7 november 1991

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

ZAT IRDAG 9 NOY,

MUZIEKCAFE

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

05739-1202

FOLDER OP AANVRAAG

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

café"- restaurant

•
zondag 10 november van 17.00-19.30 uur

Achterhoeks Boerenbuffet

f 25,- PP
onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+ 21,- kinderen t/m 10 jaar 12,50

-a.u.b. reserveren -

muzikale omlijsting: "de TrekZdkmarï'!

•Kom NU genieten van onze vele
wildspecialiteiten.

•Vrijdag 22 november vanaf 20.00 uur
Klaverjassen en jokeren.

•Zaterdag 23 november Dansavond
muziek: „TRANSFER"

Entree f 10-, incl. bittergarnituur en
/ consumptie.

•
Beide Kerstdagen Kerstbuffet

RESERVEER VANAF NU;
menukaart op aanvraag.

•Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614

BEHAAGLIJK IN LODEN

Stcinbock loden uit Tirol, wintcrwarme jassen die ccn onmis-
kenbaar gcvocUoor s t i j l verraden. Behaaglijk, en dankzij hel

^gebruik varujaluurlijk materiaal (zuiver wol)
luchtig en licht in gewicht.

lodcngrocn en marincblauw vindt u in de kollcktic van:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Mart<?
tt,td, dotltnffmdl

Zutphenseweg 9, Vorden - tel. 05752-1272

HERFST VOORDEEL

DAMESAFDELING:

2-delige PAKJES

198.
* klassiek 249-
* sportief 269.-

NU

HERENAFDELING:

KOSTUUMS
* klassiek 498.-
* sportief 398.-

NU 298.
zolang de voorraad strekt

Modecentrum

Dorpsstraat 22-Ruurlo-Tel. 05735-1435

MOL
De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Hollandse Golden Delicious 2 kiio 5,50

Jonagold

20 Zoete Mandarijnen

Prei

KOLDENHOF's Versmarkt

2 bos Bloemen 7,95

3 Kaaps Violen 4,95

40 Narcissen Bollen 7,95

DE VALEWEIDE-bloemen

10KIPPEPOTEN 10,00
+ 1 GRATIS

FILET 1 KILO 13,50
H AANT J ES PER KILO 5,75
Er is weer volop wild!

POELIER HOFFMAN



Jang
maar
nog)
niets

te
vieren

Lex over
het DFN en
suikerziekte
Het DFN is jarig. Maar 300.000
diabeten in Nederland - en een
half miljoen over tien jaar als
we niets doen - is geen reden
voor een feestje. Die onrust-
barende toename moeten we
stoppen. Dat kan alleen door
onderzoek. Daar willen we het
Diabetes Fonds Nederland toch
wel bij helpen?

GIRO 5766 t.n.v. DFN, AMERSFOORT

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

schiblersbedr j
D

DKailT*M»V
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

NATUPUR-kip
l j aar op de markt
Eenjaar geleden werden de eerste NA-
TUPUR(r)-kippen op de markt ge-
b r a c h t . Dit bescheiden jubileum wordt
gevierd met een actie, waarbij L' een
NATUPUR-kip kunt kopen voor de
prijs van een 'gewone' kip.
Het 'ongewone' aan de NATUPUR-kip
is het stevige vlees en de ouderwets lek-
kere smaak. Bovendien bevat het vlees
meer dan 'W procent l ino l /uur en is
liet minder vet. Dit komt door het /ui-
ver plantaardige voer dat de kippen ge-
durende hun hele leven krijgen.
Vanaf het prille begin tot aan Uw
boodschappentas staat de NATUPUR-
kip onder streng toe/.icht van de Stich-
ting Natupur Controle. Binnen de/e
organisatie zet een aantal /orgvuldig
geselecteerde bedrijven zich in voorde
constante en gegarandeerde kwaliteit
van de NATUPUR-kip.

Meer dan alleen kip

Al snel na de introductie hebben veel
mensen ontdekt dat NATUPUR-kip
echt smaakt zoals het hoort. Voldeonde
reden voor de NATUPUR-organisatie
om hel assortiment uit te breiden met
de NATUPUR-maiskip, NATUPUR-
eieren en NATUPUR-kruiden. Voor
dcve produkten gelden de/elfde stren-
ge regels als voor de NATUPUR-kip. U
bent dus ver/ekerd van een smakelijk
en veilig produkt.
Al le NATUPUR-kipprodukten worden
ui t s lu i tend via de Poelier verkocht. U
kr i jg t er een folder met heerlijke recep-
ten bij. Wanneer U nog nooit een NA-
TUPUR-kip op tafel heeft ge/et, is het
nu een mooie gelegenheid om er ken-
nis mee te maken. De ac t i e 'Een NA-
TUPUR-kip voor de prijs van een ge-
wone kip', loopt van 4 november tot en
met 18 november bij Poelier R. Rob-
bei tsen. Laarstraat 82 te Zutphen.

SPORT-nieuius

Opnieuw winst voor
dames Dash/Sorbo
De dames van Dash/Sorbo speelden
zaterdagmiddag een inhaalwedstr i jd in
Almelo tegen de Zwaluwen. Door een
Ibute netkonstruktie had Dash niet de-
mogelijkheid /.ich optimaal op de/.e
wedstrijdVOOr Ie bereiden.
Dit resulteerde in de- eerste set in een
(.)-2 achterstand. Hoewel Dash welis-
waar in haar eigen spel terug kwam,
kon niet worden voorkomen dat de set
met l 5-9 verloren ging.
In de tweede- set begon Dash op volk-
toeren te draaien en won met 5-15.
Dooi goed gevarieerd aanvalsspel en
een goede verdediging won Dash/Sor-
bo de derde set mei H-1 5.

In de- vierde set een aanvankel i jk gelijk-
opgaande stri jd. Door tactisch goed
gespeelde ballen aan Zwaluwen-/ i jde
en dooi veel opslagfouten aan Dash-
kant werd het op gegeven moment
13-7 in het voordeel van de Almelose
dames.
Dash gaf / ich echter nog niet gewon-
nen. Door keihard te knokken slaag-
den de Vordense dames er /owaar in
langs/ i j te komen: l .'i-1.S. De /waluwen
wierpen het moede hoofd hiermee in
de schoot en /ag tot haar teleurstelling
hoe Dash toch nog met l.S-1 5 f i n i s h t e .
Kinds tand l - I V

Doordat Dash voor de vierde achter-
eenvolgende keer de volle winst van
d"ie punten pakte, staat het team van
Louis Bosman in-de derde divisie bo-
venaan met 12 pun ten .

Zaterdagmiddag 9 november speelt
Dash/Sorbo op de gebruikel i jke t i j d in
de sporthal tegen de Krekkers uit Ma-
ria Parochie. Vorig jaar eindigde de/e
ploc-g op de tweede plaats in de derde
divis ie .

November
Za 9

December
Zo 8
Zo 15
Za 28

VW Agenda

Dorpsstraat In de Reep'n: Slipjacht

Sportpark VRTC: Veldtoertocht
Schoenaker VAMC: Pannekoekrit
Sportpark VRTC: Oude*jaarsc rossloop

ALS JE BEWUST
LEEFT WIL
JE WETEN

WAT JE EET

V*J^^

NATUPUR"
want de NATUPUR-kip is

precies l jaar op de markt.
Heerlijk smakende kip. gevoerd met puur

plantaardig voer. Onafhankelijke controle garandeert de perfecte
kwaliteit van deze Nederlandse kip. Zet nu NATUPUR- kip op tafel.
Dan weet je dat je smakelijk en gezond eet en de prijs is : <

BNATUPUR
SMAAKT ZDALS HET HOORT

Poelier R. Robbertsen
Laarstraat 82 - ZUTPHEN

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-3228

Parketvloer renoveren?
Bij de v\tedboy_tf«MAN informeren!

RUURLO BV

TT 05735-1661
«•» UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

J. G. PannekoekGarvelinkplein 20

M FNRS
\ MANEGE

Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

Paardenliefhebbers
opgelet!

Wederom te koop:

gewassen
WINTERWORTELS
in zakken van 20 kilo

Uitslag WALT DISNEY Kleuwedstrijd
bij de Fam. SUETERS

Leeftijd 3 t/m 5 jaar
Annique Dijkman, Burg. Galleestraat 56

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
Lefi Wentink, Het Stroo 11

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
Bastiaan Meijerink, Rommelerdijk l

Zij kunnen hun prijs (videoband) in de winkel afhalen

SPEELGOED
HUISH' V EIM
KADOS f SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Nefit-Turbo. Stoken^
met Schone Winst!
iK

installatiebedrijf

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Alles onder één dak bij

fons Jansen

Voor reparaties
van
alle
merken

)RU1T IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Dash uit beker
De heren van Dash hebben het in de
bekerwedstrijd legen Vios 2 niet kun-
nen redden de volgende ronde te be-
reiken. De ploeg uit F.elde (tevens kop-
loper in de' promotieklasse waarin
ook Dash uit komt) was helaas wat te
sterk voor Dash en won de wedstri jd
met :M.
In de eerste set kwam Dash meteen
achter te staan en wis t die ach te r s t and
niet meer in te halen. Vios won de- set
met 15-9.
In de tweede set leek het /.o door te
gaan tot 7-() in Keides voordeel, maar
toen kwam Dash op gangen speelde in
de/.e fase van de wedstr i jd Vios com-
pleet weg. Dash won de set met 7-1 5.
De derde set kende voor Dash een /eer
goede star t . De Vordense mannen
stonden b innen no-time op een 5-10.
voorsprong, maar helaas stortte op
de/e stand het rood-/.\varte offensief als
een kaar tenhuis in elkaar. De geoliede
m a c h i n e van de afgelopen twee sets
was ver te /oeken en Dash verloor de/.e
set op een pijnlijke wij /e met l 5-12.
Dal de vorige set mentaal hard aange-
komen was bleek in de vierde set. Kr
lukte de Vordenaren helemaal nie ts
meer. Vios wist hier wel raad mee en
liet nu ook /.icn waarom /.e koploper is
in de promotieklasse- en won de set met
15-3.
Dit betekent het einde van het beker-
a v o n t u u r van Dash. De komende we-
ken heelt Dash een lood/waar pro-
gramma. De beide teams van de 'vol-
leyhalfabriek ' uit Deventer /.i j n de vol-
gende tegenstander van Dash.
Kerst spec-lt Dash op /aterdag '.) novem-
ber u i t tegen Devolco 2 en veiAolgens
komt op /aterdag l (i november Devol-
co '$ in Voiden.

Uitslagen
I) rekr.B Socii Dash B 2-1; Bekei-
wedstr i jd Heren Vios Dash l !?-l;
Bekerwedstrijd Dames DSC — Dash 2
1-3; D rekr.A Dash A VVSV ( : O-.'i: H
rekr.A Dash A — Dash B 2-1 ; D.SB Vios
4 —Dash 6 2-1.

Programma
Dl' Wi lhe lmina l — Dash 2; D2A Han-
sa 2 — Dash - I ; D.'iA Wi lhe lmina 3 -
Dash 5; IA Voorwaarts l — Dash 1; HF
Devolco 2 — Dash l ; D I A I leeten C>
Dash 7; IC (iorssel l Dash 1; D !5e
div.B Dash Sorbo - Krekkers; D.'SA
Dash 4 — VVilp 2; D:W Dash f> — Wil-
helmina 2; H2A Dash 3 — Devolco 4;
H2B Dash 2 — Devolco 8; I MA Dash 4
— Wilp 2; MA Dash l —WIK 1.

Madurodam: fascinerend mini-stadje
waar je steeds weer terugkomt!

Bijna allemaal kennen we Madurodam wel: het ministadje in Den Haag waar
heel Nederland bij elkaar te vinden is op een oppervlakte van zo'n twee
hektare. Hier vindt u Nederlands mooiste hui/en, kerken, kastelen, en andere
monumenten bij elkaar. Maar er is veel meer te zien, want Madurodam is een
échte stad in het piepklein: er varen schepen in de haven, op een tanker woedt
een felle brand die wordt geblust door een "echte" blusboot. De treinen rijden
volgens een vaste dienstregeling af en aan, er klinkt een draaiorgel in een
typisch Amsterdamse buurt, er is industrie, er zijn kantoren, een
voetbalstadion en nog veel meer. En dat allemaal bij elkaar geeft je echt het
gevoel als een reus in het land van de Lilliputters rond te lopen. En net als in
een echte stad worden er in Madurodam elk jaar nieuwe gebouwen neergezet,
waardoor er steeds iets nieuws te zien is.

Een prima manier om een bezoek aan
Madurodam te brengen, is een treinreis
met de speciale NS-Dagtocht die naar
Madurodam gaat: nr. 19. Met dat
dagtochtkaartje op /.ak hebt u een
compleet programma vooreen boeiend
en gezellig dagje ui t . NS-Dagtocht nr.
19 geeft u recht op de treinreis naar en
van Den Haag, een dagkaart voor tram

en bus in Den Haag, en natuurli jk de
toegang tot Madurodam zelf. De/e NS-
Dagtocht is een comfortabele manier
om dit miniatuurstadje te bezoeken,
zonder verkeersproblemen. Bovendien
geeft het een aardige besparing, en
maken kinderen tot 12 jaar met een
Railrunner de treinreis voor l gulden,
en dat is ook mooi meegenomen!

Voor iedereen
Het aardige aan Madurodam is, dat er
voor iedereen zoveel te beleven en te
/.icn is, hoe jong of oud je ook bent.
N a t u u r l i j k is het voor alle kinderen een
fantastische belevenis om als een reus
tussen al die levensechte gebouwen
rond te lopen. Maar ook .volwassenen
zijn gefascineerd door de nauwkeurig-
heid waarmee ieder detail van bijvoor-
beeld de Utrechtse Dom of het stadhuis
van Gouda is nagemaakt. En vooral de
wat oudere kindoren en volwassenen
raken niet uitgekeken bij het haven-
complex, waar van alles gebeurt, in-
clusief de al genoemde brand op een
tanker. Ook de /eer gedetailleerd nage-
bouwde treinen, inclusief passagiers,
maken veel indruk.

Steeds veel nieuws
Madurodam is steeds in beweging. Er

wordt geregeld bijgebouwd, waardoor
het ook voor mensen die er vaker
geweest zijn, toch telkens weer aan-
trekkelijk is een nieuw bezoek te
brengen. Mede daardoor b l i j ft Maduro-
dam modem: ook nieuwe architekuiur
is hier volop te vinden: de hypermo-
derne gemeentebibliotheek van Rot-
terdam is daar een mooi voorbeeld van.
Ook de treinen, vliegtuigen, auto's etc.
gaan met hun tijd mee. Hn al die nieuwe
gebouwen zijn harmonieus ingepast
tussen de vele oude huizen en monu-
menten. Doordat alles is Madurodam
een typisch Nederlandse stad van nu,
alleen is alles gemaakt op schaal l : 25.
Opvallend is ook de fraaie aankleding
met miniatuurbomen en -struiken. De
natuur speelt een belangrijke rol in
Madurodam. De bomen, struiken, slo-
ten en grasvlaktes worden heel zorg-
vuldig bijgehouden, zodat zo /eer
levensecht z i j n on Madurodam steeds
oen groene stad bli jf t . Kortom. Madu-
rodam is oen worold in hot k le in die
steeds woor fascineert. En zo is NS-
Dagtocht nr. 19 één van do favoriete
bestemmingen geworden voor oen
dagje uit waarbij jong on oud zich
kostelijk vermaken!

Pocket vol vrijetijdstips
Moor informatie over do/o NS-Dag-
tocht naar Madurodam vindt u in de
kleurige vrijctijdspockct "Er-op-Uit!".
Dit handige boekje bevat naast hot
volledige programma NS-Dagtochton
nog honderden andoio tips voor oen
gezellige céndagsvakantie. Zo vindt u
or fietstochten, wandeltochten en
stadswandelingen met NS in, maar ook
vele andere uitjes on daarnaast zo'n 550
van do belangrijkste evenementen dio
dit jaar in ons land plaatsvinden.
Daarnaast zijn er nog drie rubrieken
over aantrekkelijke bestemmingen:
Parken en Tuinen, Actief/Sportief en
Dieren. "Er-op-Uit!" is voor ƒ 4,25 te
koop bij praktisch alle NS-stations, de
postkantoren, vele VVV-kantoren en
de boekhandel.

Het Haagse Vredespaleis, één van de
vele prachtig nagebouwde mini-mo-
numenten in Madurodam. NS-Dag-
tocht nr. 19 brengt u er naar toe!
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