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Overname van advertenties en berichten is verboden

Commentaar
Van te voren hadden ze bij de gemeente gedacht dat de raadsvergadering over het
KPMG Rapport 'Vorden weerspiegeld" flink wat publieke belangstelling zou opleve-
ren. Er gingen zelf stemmen op om de vergadering maar in het Dorpscentrum te
houden. Het was maar goed dat ze dat niet hebben gedaan. De stoelen die ze in de hal
van het gemeentehuis hadden klaargezet, bleven namelijk allemaal onbezet. Op de
tribune zaten alleen maar een paar journalisten - die niet wisten waarover ze moes-
ten schrijven gezien het saaie verloop van de avond - en een handjevol ambtenaren
die waarschijnlijk van gemeentesecretaris Van Vleuten verplicht moesten nablijven.
De enige "echte" toeschouwer was Gedeputeerde Voerman (CDA), maar die vertrok na
de pauze ook naar huis. Waarschijnlijk had hij wel iets beters te doen.

Tijdens de raadsvergadering werd er aan de hand van elf stellingen gepraat over de
toekomst van Vorden met als inzet of Vorden moet fuseren of niet. De vergadering
verzandde in een academische discussie met veel open deuren zoals "schaalvergro-
ting leidt tot meer afstand tussen bestuurder en burger" en "samenwerking is een ex-
tra laag in het besluitvormingsproces en is dus zand in de bestuurlijke machine".

Na drie uur discussieren waren de raadsleden maar weinig opgeschoten. Enerzijds le-
vert samenwerking of fusie met andere gemeenten bepaalde voordelen op maar an-
derzijds zijn er ook argumenten om zelfstandig door te blijven gaan. Een conclusie
die iedereen had kunnen trekken. De raadsleden werden vervolgens naar huis ge-
stuurd met de opdracht om een lijstje te maken met punten waarop de gemeente te
kort komt. Ook moet er een lijst worden ingevuld met taken die men in de toekomst
niet alleen aankan.

De enige die waarschijnlijk is opgeschoten met deze discussie is de KPMG. Zij hebben
namelijk nog geld kunnen verdienen door een rapport voor de gemeente Vorden sa-
men te stellen. De grote verliezer is de burger. Want afgezien van een academische
discussie over schaalvergroting en een fusie gebeurt er voorlopig niets.

t *^*'t

De redactie

Kerstnummer contact
In week 51 (15-20 december) verschijnt het Kers
vier edities. Om de nodige zorg en aandacht er^
advertenties en berichten uiterlijk in te leveren op

ter van Contact in alle
te geven, verzoeken wij
.aandag l december.

De redactie

Adventsdienst

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

Vogelshow
De Vogelvriend houdt dit weekend een
grote kringshow met ruim zeshonderd
vogels. Het grootste aantal bestaat uit
kleurkanaries, maar tevens zijn er cul-
tuurvolgels, grasparkieten, agaporniden,
grote parkieten, exotische vogels en
kwartels te zien.
Vogelverenigingen uit Apeldoorn, Eefde,
Eibergen, Ruurlo en Vorden zullen met
de mooiste vogels naar het Dorpscen-
trum afreizen. Hier zal door acht keur-
meesters worden uitgemaakt wie de
mooiste vogels heeft. Ook zal er worden
bekeken wie er dit jaar voor de clubprijs
in aanmerking komt. Dit gebeurt door
de punten van de beste tien vogels van
tenminste drie leden van een vereniging
bij elkaar op te tellen. Donderdag zal de
keuring geschieden. De opening van de
vogelshow is op vrijdagavond. Voor deze
opening is daar aanwezig de wethouder
van sportzaken mevrouw Aartsen. Zij zal
op deze avond tevens de clubprijzen be-
kend maken en uitreiken. Tijdens de ten-
toonstelling is er ook een grote verkoop-
klasse. Hier kan iedereen vogels kopen
voor kamerkooi, voliere of voor een goe-
de kweekvogel. De toegang is gratis. Zie
ook advertentie.

De Raad van Kerken houdt op zondag-
avond 30 november een adventsdienst in
de RK Kerk in Kranenburg. Voorganger is
dominee HA Speelman. Verder zal de
Christelijke Gemengde Zangvereniging
Excelsior onder leiding van PJ.M.
Rouwen haar medewerking aan deze
dienst verlenen. Het orgel wordt be-
speeld door de heer A. Wissink.
De dienst is voorbereid door dominee
Speelman in samenwerking met de
Liturgische Commissie van de Raad van
Kerken. Na afloop van de dienst is er in
de kerk gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van koffie of thee.

Lezing Pius Floris bij
Hotel Bakker
trekt veel bezoekers
Vorige week dinsdag hield Pius Floris op
uitnodiging van de Vereniging Bomen-
belang Vorden in Hotel Bakker een bij-
zonder boeiende lezing over de verzor-
ging van bomen. Voor een volle zaal liet
hij zien waarom jeugdsnoei zo belang-
rijk is en hoeveel te bereiken is met het
"lichten" van de kroon bij oudere bo-
men.
De aanwezigen leerden ook dat wondaf-
dekmiddelen de kans op rot zes maal zo
groot maken en dat standplaatsverbete-
ring geen natte vingerwerk maar van
plek tot plek vaak totaal verschillend
aangepakt moet worden. Volgens Bo-
menbelang was het een zeer geslaagde
avond waar ook velen van buiten Vorden
met plezier op terug kijken.

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

Hervormde Gemeente
Zondag 30 november 10.00 uur ds. M. Beitier, Ie
Advent; 19.00 uur ds. HA. Speelman, Ie Advent,
oec. dienst, in R.K. Kerk Kranenburg, m.m.v.
Christelijk Gemengde Zangvereniging "Excel-

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 november 10.00 uur ds. J. Akihari -
Harfsen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 30 november 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. H.S. Speelman, Ie Ad-
vent, in R.K. Kerk Kranenburg, m.m.v. Excelsior.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 29 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 30 november 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 30-plus koor; 19.00 uur Adventsdienst
RvK ds Speelman.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 november 17.00 uur Eucharis t ievie-
ring.
Zondag 30 november 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores:
30 november - 1 december P.W. Grondhuis, Joppe,
tel.(0575)494221.

Huisarts 29-30 november dr. Dagevos, Het Vaar-
werkl , tel. 552432.
Alleen voor dringende^gallen is er op zaterdag

5.30-10.00 uur en vin
opbellen (zonder af-

en zondag spreekuur
17.00-17.30 uur. U kin
spraak) komen of een^yi^fende visite aanvra-
i"Mi Bij spoedgevallen di»
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
voor overleg.

«.W.Jelsma, Lochem,
u r alleen voor spoed-

Tandarts 29-30 noveni
tel. (0573) 25 18 70. Spr
gevallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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 iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbihk
4a, tel. (0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor fel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur ; vrij. 9.30-17.30 uur ; zat. 10.30-
13.30 u u r.

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

Infodierenbeschermiiig
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafelt j e-Dek-j e aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobby r u i m te in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05~Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



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

• Te koop: Rottweilerpups
met stamboom. (0573) 45 30
57

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise; rode, witte,
savoye-, bloem- en boeren-
kool; winterwortelen, knol-
rapen, prei en uiten; voer-
wortelen. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

• Gevraagd: flinke hulp in
de huishouding, zelfst. kun-
nen werken, plm. 2 ochtenden
p.w. Tel. mevr. Gatacre (0575)
55 66 55, na 18 uur op werkd.

• Welke computerfreak wil
mij (tegen beloning) helpen
met het oplossen van commu-
nicatieproblemen Windows
'95 - software Compuserve
(Internetprovider). Tel. (0573)
45 11 93

• Grote vogelshow met ruim
600 vogels in het Dorps-
centrum van Vorden! Opening
TT: zaterdag 29 van 10 tot 20
uur, zondag 30 november van
10 tot 17 uur geopend. Ver-
koopklasse aanwezig. Entree
gratis

• Verhuisd van Het Jebbink
52 naar Het Hoge 58, 7251
XZ Vorden. Mevr. R. Meije-
rink-Korenblik

• Te koop: Peugeot 403 die-
sel GRD stationcar b.j. 1993;
200.000 km . Tel. (0575) 55 14
16

• Grote vogelshow met ruim
600 vogels in het Dorps-
centrum van Vorden! Opening
TT: zaterdag 29 van 10 tot 20
uur, zondag 30 november van
10 tot 17 uur geopend. Ver-
koopklasse aanwezig. Entree
gratis

• Voor de feestdagen een
apart cadeau van hout zoals
beren, vogels, bloemen of een
bewerkte spiegel? Houthobby
Bep Dijkman (0575) 55 14 41

• Te koop: Kerstbomen.
Ruurloseweg 87, Kranenburg
55 69 35. Tevens staan wij 10
dec. op de Kerstmarkt in
Wichmond

• Omdat onze bloemenactie
zo goed is-geslaagd, wordt u
gevraagd om a.s. weekend in
het Dorpscentrum te komen
kijken welke van de vogels
met de hoogste eer gaat strij-
ken

• Kranenburgs Belang orga-
niseert: forumavond politie-
ke partijen, op 2 december
20.00 uur Gasterij Schoen-
aker. Wij rekenen op uw
komst!

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

AANBIDDINGEN

Keuze uit ruim 30 sporten

VLAAIEN vlgs. Limburgs recept
calorie-arm en... goed voor 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon
een korting van de Sint van

f 2,50
op uw vlaai naar keuze

Roomboter-amandel

speculaasstaven
Wie zoet is krijgt lekkers...

wie het serveert krijgt complimentjes

voor maar f4,95
Het is vroeg donker en eenieder verlangt naar

een beetje warmte en gezelligheid
de tijd van 'strooi eens wat lekkers' is er weer.
Volop keuze uit dik, groot en klein speculaas,

marsepein en boterstaven en... deze week de

pepernotenbol
voor f O,ÜU

en de pepernoten wniorvlaai

f 8,5?
Zie ook onze dagaan^&dingen

Broodspecialiteiten varfde echte warme bakker

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

JUBILEUM Slager Jan Rodenburg
25 jaar in de slagerij een taak
121/2 jaar in Vorden een eigen zaak!

(zie de JUBILEUM-AANBIEDING!!!)

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepancerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKEND AANBIEDING

rookworsten
110,-3 voor

VRIJDAG MARKTAANBIEDING

bami of nasi 1 kiio f 6,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Heerlijke paté's
100 gram f 1,75

Zure ZUlt 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes f 10,-
2 Pizza's f 10,-

50O gram Hamlappen
+ 500 gram Priklappen

f 12,50

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram

f4,98
1 kilo

f7,95

com bi-voordeel
4 saucijzen + 4 zigeu-

nergehaktsnitzels

f8,95samen

Slagerij/worstmakerij

SJAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

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

2 cyclamen
barstensvol knoppen in vele kleuren 9,95

5,00

10,00

Kaaps violen 3

Bloembollen
narcissen of tulpen, grote zak

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 79

• '

Turkse rode grapefruit 10 voor 5?5

20 zoete navels (nu s gratis) 6.5

Spruiten heel kilo 1 •

KOLDENHÖF's Versmarkt

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 28 november tot en met 29 decem-
ber 1997 ter inzage het ontwerp-besluit
op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer D.J. Kapper
per adres: Wilmerinkweg 7
woonplaats: 7251 H J Vorden
adres van de inrichting: Wilmerinkweg 7
om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met
rundvee en varkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelas ting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 30 december 1997.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 25 november 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies nummer),
fax. (0575) 55 74 44

. • _



Wij hebben er een dochter en
een zusje bij,
maar toch blijft er altijd
een stoeltje vrij.

Wij zijn blij met de geboorte
van ons vierde kindje

NÏCOle Maria

Henk en Petra
Arfman-Garritsen

Zusje van:
Walter t
Stefan
Inge

12 november 1997

Heidepolweg 2a
7251 HT Vorden

Wij hebben uw warme en har-
telijke belangstelling voor on-
ze 40ste huwelijksdag als een
bijzondere gebeurtenis erva-
ren.
Wij willen een ieder die hier-
aan heeft bijgedragen heel
hartelijk bedanken.

Sonja en Cees
van de Pol

Hoetinkhof 45
7251 WL Vorden

Langs deze weg onze oprech-
te dank voor de vele blijken'
van medeleven welke wij
mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader en grootvader

Jan Jacobus
Bussink

Wilh.C. Bussink-
ten Brink
mede namens kinde-
ren en kleinkinderen

Vorden, november 1997

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

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

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

• Sint en Piet komen net
als vorig jaar bij u thuis.
Org. carnavalsver. De Deur-
dreajers. Prijs f 50,- per half
uur. Tel. 55 26 35

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

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

• Een vogelshow die de
moeite waard is en de entree
is ook nog gratis

Het wordt tijd dat wij
zo weer eens schaatsen

gaan!
Denkt u aan de abonnemen-

ten voor de ijsbaan?
ABN-AMRO bank

17-11 t/m 1-1?

Zie, Ik heb u in mijn beide
handpalmen gegraveerd,
uwe muren zijn steeds voor Mij.

Jesaja 49 : 16

Bedroefd om het heengaan, maar dankbaar voor
de jaren dat zij er altijd voor ons was, delen wij u
mede dat de Heer tot Zich heeft genomen mijn
zorgzame vrouw, onze lieve moeder en oma

ALEIDATHEODORA
SPEIJERS-BRINKMAN

ECHTGENOTE VAN HENDRIK SPEIJERS

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden:

Warnsveld:

Vorden:

Aalten:

H. Speijers

Engelien en Nico
Marjolein
Thomas

Hans en Gerrie
Marije
Kaylee

Petra en Jan
Carlijn
Lars

20 november 1997

Zutphenseweg 43
7251 DH Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 25
november op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
we van haar mochten ontvangen, geven we kennis
dat na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
Zuytvenne, afd. Jobstede te Zutphen van ons is
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

LAMBEFHfpERENDINA

THEODORA

HAMMERS-KLOOSTERBOER
WEDUWE VAN JOHANNES GERHARDUS HAMMERS

op de leeftijd van 87 j

Warnsveld:

Warnsveld:

Almen:

Zelhem:

Wichmond:

Vorden:

A.L Groot Jebbink-Hammers
A.J. Groot Jebbink

H. Hammers
H.J.Hammers-Rietman

J. Hammers
M.A. Hammers-Heuvelink

L. Hammers
A. Hammers-Groot Roessink

J. Hammers
J.H. Hammers-Smeenk
Gerda t

G.J.L Heersink-Hammers
J.W. Heersink

Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 21 november 1997

Correspondentie-adres:
Berend van Hackfortweg 31
7251 XB Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 25 november plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats te
Warnsveld.

De vele blijken van medeleven, tranen, kaarten,
lieve brieven en telefoontjes na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze mam en oma

MIEP KETTELERIJ-WOLSINK

hebben ons diep ontroerd.
Wij willen allen hiervoor hartelijk bedanken.

Jaap Kettelerij
kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 1997

De totale opbrengst van de collecte voor het Koningin
Wilhelmina Fonds kankerbestrijding bedraagt f 1.317,30

Sinterklaas
Kalk

Kalkoenschnitsels
naturel, 100 gram

gekookte achterham, ^ 49 kip in 't bakkie.
100 gram 100 gram

boerenmetworst,
100 gram

rundergehakt,
l kilo

I Q
98

Keurslager

Vlogman

sellery-salade,
100 gram

gebradenpepercarré, ^25
100 gram

SPECIAL

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

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en be-
grip voor ons en anderen, geven wij u kennis van
het geheel onverwachte overlijden van onze lieve
moeder en oma

ALEIDACORNELIA
BOERSMA-OLTHUYS

Alie
WEDUWE VAN DOUWE BOERSMA

op de leeftijd van 68 jaar.

Soest: Marlies Boersma
Marius Koot

Heesch: Trix Metternich-Boersma
Clemens Metternich

Laurens
Alissa
Quintus

Vorden: Wouter Boersma
Hannie Vreeman

Vorden, 24 november 1997

Correspondentie-adres:
W. Boersma,
Het Hoge 33, 7251 XV Vorden

Gelegenheid tot afscheidnemen vrijdag 28 novem-
ber van 10.30 tot 10.55 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
Daarna zal om 11.00 uur de afscheidsdienst wor-
den gehouden in genoemd uitvaartcentrum.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 11.45 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

• De 'echte' Vordense
Zwarte Piet komt bij u aan
huis op vrijdag 5 of zaterdag 6
december. Tel. (0575) 54 02
70

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

• Een Dorpscentrum vol
met vogels wat een praal en
pracht, daar wordt u als be-
zoeker verwacht

• Kranenburgs Belang orga-
niseert: forumavond politie-
ke partijen, op 2 december
20.00 uur Gasterij Schoen-
aker. Wij rekenen op uw
komst!

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

• Gratis stalling voor uw
paard, weide gang, ruime stal
en gebruik van verlichte bui-
tenbak. Als u mij 's morgens
plm. 1 Vz uur helpt in de stallen
(van ma. t/m vr.). A. Sueters,
Tentendijk 2, Hengelo (Gld.)
0575-46 75 57

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.

.TeUQ.575) 55.24 J4jdf.(0575) 49 21 18



£ GEMEENTE BULLETIN y O R D E N

• ff l^bon gemeen^: -(Ö575| SS: 74 74.

• ff !px gemeente;; (Ü575J SS 74:44.,

maandag m ejt tnet vrijdag van
^P^}--:^:^

14.00 tot 17.00 uur,

s^ntfefff i fatrger zaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van

Wethouder M. Aartsen-4en Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
ett; volgens afspraak.

Wethouder D, Mulderij^Meuienbroek: :
ÜÖnderdagniorgen van 10.00 totilW uur
en volgens afspraak.

Afspraken kuni u telefonisch maken
Hj de receptie van

Spreekuren burgemeester m

11.00 tor 12.00 liü

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken^
dinsdag van B30 tot 20.30 uur,
Woensdag van 0.30 lol 1730 uur,
donMrda^ van 1330 tol 17M wwn
ynjdrtg vM il3,30 tot 20 30 uw;
zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur.

ERGUNNING

Op 18 november jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

- de Natioanel Vereniging "De Zonne-
bloem"voor een braderie op zaterdag
28 februari 1998 van 11.00 tot 16.00
uur in sporthal 't Jebbink;

- de kerkvoogdij Hervormde Gemeente
Wichmond voor een oliebollenactie
op 6 februari 1998;

- de heer B. Voskamp voor het bouwen
van een woning met garage op het
perceel het Wiemelink l te Vorden;

- de heer RAF. Veenendaal voor het ver-
anderen en vergroten van een woning
op het perceel de Voornekamp 12 te
Vorden;

- stichting Ouderenzorg Ruurlo/Vorden
voor het vellen van l es op het perceel
Nieuwstad 32 te Vorden;

- mevrouw G.D. Gotink-Arfman voor
het afzetten van ongeveer 150 m2 bos-
plantsoen op het perceel Strodijk 2 te
Vorden;

- de heer J .G, Bosman voor het vellen
van ongeveer }00 m2 gemengd bos-
plantsoen op het perceel Mispelkamp-
dijk3 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft be-
langhebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van de-
ze vergunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vaflunningen aan aanvra-
gers zijn beken<^Brnaakt kunt u navra-
gen bij de sector^ondgebied of de afde-
ling bestuur.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD
INSCHRIJVING AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING

De burgemeester van Vorden maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid l
van de Kieswet bekend, dat politieke groeperingen die een vereniging zijn met volle-
dige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten behoeve van de op woensdag 4 maart
1998 te houden verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, waarvoor de
kandidaatstelling zal plaatshebben op 20 januari 1998, hun aanduiding daarvan in te
schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt
aangelegd.
Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau
voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd bij het ge-
meentehuis van deze gemeente, uiterlijk op de drieënveertigste dag voor de dag van
de kandidaatstelling (dus vóór 8 december 1997).
Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad is geregistreerd
hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande
gemeenteraadsverkiezing en geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven even-
eens geen inschrijving aan te wagen.

Voor de registratie moet een waarborgsom van ƒ 250,- worden betaald aan de ge-
meente.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inschrijving
worden op het gemeentehuis verstrekt.

Zoals gebruikelijk hebben de vervoerbedrijven ook dit jaar weer ideeën om op een
aantal plaatsen de dienstregeling van de bussen te wijzigen. De provincie stelt u in de
gelegenheid uw mening hierover kenbaar te maken.
In de periode van 24 november tot en met 22 december 1997 liggen de veranderingen
die de Gelerse vervoerbedrijven willen aanbrengen in de bestaande busdienstregelin-
gen ter inzage in de meeste Gelderse gemeentehuizen, ook in het gemeentehuis
Vorden. Hier kunt u zien om welke wijzigingen het gaat. U kunt tot uiterlijk 22 janu-
ari reageren.

Hoe geeft u uw mening?
U noteert om welke gemeente en buslijn het gaat en wat u aangepast wilt zien.
Daarna kunt u uw zienswijze sturen aan:
Gedeputeerde staten van Gelderland, afdeling Verkeer en Vervoer,
Antwoordnummer 411,6800 WC ARNHEM.

Met ingang van l januari 1998 wordt de provincie Gelderland verantwoordelijk voor
het interlokale busvervoer in een groot deel van Gelderland. Dit betekent ook dat de
provincie de wijzigingen in de busdienstregelingen moet vaststellen. Voordat gedepu-
teerde staten dit doet willen zij eerst de mening van de Gelderse bevolking weten.

Vervolgens kijken zij of de reacties reëel zijn en overlegt gedeputeerde staten met de
vervoerbedrijven over eventuele aanpassingen. De nieuwe dienstregeling moet op 24
mei 1998 ingaan.

Heeft u vragen over de voorgestelde wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Gelderland, telefoon (026) 3599678.
Heeft u klachten over de bestaande busdienstregeling, dan kunt u contact opnemen
met het vervoerbedrijf waarover de klachten bestaan.

ANVRAGEN ONTHEFFING KLEINSCHALIGE KAMPEERGELEGEN-
HEDEN

Voor het bieden van recreatief nachtverblijf in de openlucht (bijvoorbeeld in tenten
en caravans) op kleinschalige kampeergelegenheden is een ontheffing op grond van
de Wet op de openluchtrecreatie vereist. Door de inwerkingtreding van de Wet op de
openluchtrecreatie is de Kampeerwet vervallen. De vrijstellingen op basis van de
Kampeerwet vervallen per l november 1997. Houders van een vrijstelling kunnen bur-
gemeester en wethouders verzoeken om deze vrijstelling te vervangen door een ont-
heffing op grond van de Wet op de openluchtrecreatie.
Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende verzoeken om ontheffingen op
grond van artikel 8 lid 2 onder a en lid 3 van de Wet op de openluchtrecreatie voor
.het plaatsen van kampeermiddelen op kleinschalige kampeergelegenheden:

naam aanvrager

mevrouw Graaskamp-Norde
de heer WJ. Harmsen
de heer H J. Pardij s

perceelaanduidingkampeergelegenheid

Ruurloseweg 46 in Vorden
Lindese Enkweg l in Vorden
Mosselseweg 4a in Vorden

aantal kampeer-
eenheden

10"
10*
10*

*= -t-5 kampeereenheden in de periode van de tulp- tot en met de astervakantie.

Van 27 november tot en met 31 december 1997 liggen de aanvragen en de ontwerp-be-
schikkingen tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30
uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling bestuur
van het gemeentehuis. Inzage in de stukken is kostenloos. Belanghebbenden kunnen
in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar vo-
ren brengen. Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij de definitie-
ve beslissing.

ERKEER: CATEG^MSERINGSPLAN EN TRACESTUDIE

Burgemeester en wethouders hebben eind vorig jaar adviesbureau BVA in Raalte, op-
dracht gegeven voor het opstellen van een categoriseringsplan voor het wegennet in
de hele gemeente. Op basjttun dit plan kunnen de Vordense wegen geleidelijk aan
'duurzaam veilig' worden^f ericht. Op deze manier willen burgemeester en wethou-
ders en de gemeenteraad het aantal mensen, dat jaarlijks in het verkeer gewond raakt
of overlijdt, verminderen.
Naast verkeersveiligheid komen ook zaken als leefbaarheid, natuur en landschap, be-
reikbaarheid en mobiliteitsbeheersing in het plan aan de orde.

Het categoriseringsplan is nu in ontwerp gereed. Het plan bevat een zogenoemd
"wensbeeld", waarin elke weg in een bepaalde categorie is ingedeeld. Dit wensbeeld
legt de basis voor het nemen van verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld het instellen van
dertigkilometerzones, verkeersdrempels en fietspaden.

Het adviesbureau heeft ook in een tracéstudie, een vergelijkend onderzoek gedaan
naar verschillende tracés, waarover het doorgaande verkeer tussen Zutphen en
Ruurlo geleid zou kunnen worden. Deze tracés zijn: de huidige centrumroute
(Dorpsstraat en Zutphenseweg), een zuidelijk alternatief (Rondweg en de Hor-
sterkamp) en een noordelijke route (via of nabij de Oude Zutphenseweg). Ook is de
noodzaak onderzocht van een verbeterde bereikbaarheid van industrieterrein
Werkveld via de Oude Zutphenseweg.
Het adviesbureau komt tot de conclusie, dat minstens tot het jaar 2010, het door-
gaande verkeer overwegend via de centrumroute kan blijven rijden, mits er passende
maatregelen worden genomen, onder andere plateaus om de snelheid van het ver-
keer te beheersen. Wel moet de hoeveelheid verkeer beperkt worden tot 10000 motor-
voertuigen per etmaal (nu rijden er ruim 9000 motorvoertuigen per etmaal in het
centrum). Zodra de intensiteit boven de tienduizend uitkomt, zal een deel van het
doorgaande verkeer via de Horsterkamp en de Rondweg moeten rijden.
Natuurlijk kunnen niet alle maatregelen meteen worden uitgevoerd. Het is dan ook
de bedoeling, verkeersmaatregelen zoveel mogelijk te combineren met wegonder-
houd. Bovendien heeft de gemeenteraad zich nog niet uitgesproken over een (jaar-
lijks) budget voor verkeersveiligheid.

Inspraak
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het ontwerp-categoriserings-
plan/tracéstudie. Nog tot en met woensdag 17 december aanstaande, kunt u het plan
inzien in de Rabobank in Wichmond, in de openbare bibliotheek in Vorden en in het
gemeentehuis op de afdeling gemeentewerken (in de Boerderij). Gedurende deze ter-
mijn kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunt u richten aan
burgemeester en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden. U kunt uw
reactie ook mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van de afdeling gemeen-
tewerken.
Het categoriseringsplan draagt nog een voorlopig karakter. Begin volgend jaar, na de
inspraak, zullen burgemeester en wethouders een standpunt innemen, waarna de ge-
meenteraad het plan kan vaststellen.

Op woensdagavond 10 december aanstaande zal het adviesbureau het categorise-
ringsplan toelichten. U bent van harte welkom en u kunt dan ook vragen stellen. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de grote zaal van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Volgende week besteden wij in deze rubriek uitgebreid aandacht aan de inhoud van
het plan.



BOMENINSPECTIE 1997

Onlangs zijn de bij de gemeente Vorden in eigendom en beheer zijnde houtopstanden
geïnspecteerd. De algemene indruk van het bonienbestand is goed. De nadruk zal dit
snoeizeizoen liggen op begeleidingssnoei en het snoeien van onderbeplanting.
Uit de inspectie blijkt dat afgelopen zomer een aantal bomen zijn gestorven. Deze
worden dit winterseizoen geveld. Daarnaast zijn er een aantal opstanden die om an-
dere redenen geveld worden. Wij hebben de gemeente Vorden op 18 november
1997vergunning verleend voor het vellen van de navolgende bomen (daar waar geen
herplant is aangegeven, slaat de herplant door de aanwezigheid van andere bomen
niet aan).

weg
Riethuisweg

Polweg
Deldensebroekweg
Deldenseweg
Rietgerweg
Veldwijkerweg
Almenseweg

Oude Zutphensew.

Wildenborchseweg
Schoneveldsdijk
Oude Borculoseweg
Rondekampweg
Schuttestraat
Zelledijk
Maandagweg
Sarinkdijk
Sluiterdijk
Geurkenweg
Eikenlaan
de Horsterkamp
Boshuisweg
Onsteinseweg
Ruurloseweg

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunning aan aanvrager, daartegen een be-
zwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunning aan aanvrager is bekendge-
maakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

CHTERNAMEN

Voor het verkrijgen van de voor- en achternaam bestaan wettelijke regels. Deze regels
worden met ingang van l januari 1998 aangepast. Deze komen in vogelvlucht op het
volgende neer:

boomsoort
Am. eik
inl. eik
wilg
inl. eik
inl. eik
populier
populier
inl. eik
larix
inl. eik
berk
populier
populier
berk
inl. eik
berk
inl. eik
inl. eik
berk
berk
berk
inl.eik
inl.eik
Am. eik
beuk
berk
beuk
linde

aantal
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
5
1

reden
blikseminslag
dood
dood
dood
dood
kaprijp
kaprij p/overlast
blikseminslag
dood
dood
dood
stormschade
kaprijp/uitzicht
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
aanrij schade
zonnebrand
dood

kadastr.
N 38
N 38
S 326
N 41
N 121
L 102
L 103
M 725
L 51
L 13
L 13
M 110
M 110
M 1951
D 1638
L 10
L 105
F 2952
F 2776
F 2903
F 2902
F 2905
F 2952
D 2413
M 604
S 72
F 3068
M 1142

herplant
geen
1 inl. eik
1 wilg
1 inl. eik
geen
8 inl. eiken
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
1 inl. eik
geen
6 beuken
geen
8 beuken
1 linde

Keuze achternaam
Tot nu toe is het zo dat het kind volgens de wet de achternaam krijgt van de vader, of,
als die er niet is, de achternaam van de moeder. Vanaf l januari 1998 geeft de wet een
keuzemogelijkheid. De ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind
kiezen: die van de moeder of van de vader. Deze keuze is éénmalig en geldt voor alle
volgende kinderen in het gezin. Dit om binnen het gezin de eenheid van naam te be-
waren. Kinderen blijken dat belangrijk te vinden.

Gehuwde ouders
De keuze voor de achternaam van een kind kan niet via de post. Beide ouders moeten
samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan, bij voorkeur in hun eigen
gemeente. Zij kunnen dat het beste tijdens de zwangerschap doen. Als de ouders na-
melijk niet voor of bij aangifte van de geboorte samen een verklaring hebben afge-
legd, dan krijgt het kind de achternaam van de vader.
Ouders die kiezen voor de achternaam van de vader hoeven dus niet samen
naar de burgerlijke stand te gaan. De vader (of de moeder) kan dan alleen aangifte
van geboorte doen.

Ongehuwde ouders
De keuze voor de achternaam van de moeder of vader vindt plaats bij erkenning.
Kiezen zij voor de achternaam van de vader, dan leggen zij op dat moment samen een
verklaring af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zonder deze verklaring
krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De erkenning kan ook
vóór de geboorte plaatsvinden (erkenning ongeboren vrucht). Let op: naamskeuze
kan alleen bij de erkenning!!! Dit houdt in dat erkenning met naamskeuze bij de
geboorte-aangifte problemen kan opleveren, omdat de moeder dan ook aanwezig
moet zijn.

Eén ouder
Er zijn ook situaties waarin het kind (voor de wet) maar één ouder heeft. Er zijn twee
mogelijkheden:
* de niet gehuwde moeder met een kind dat niet wordt erkend. Het kind krijgt dan

de achter naam van de moeder;
* één van de ouders overlijdt voordat de naamskeuze is gedaan. In dat geval legt de

achterge bleven ouder een verklaring af over de naamskeuze bij de ambtenaar van
de burgerlijke stand.

Overgangsregeling
Ouders van kinderen, waarvan het oudste land nog geen 12 jaar is en die de ach-
ternaam van de vader hebben, kunnen alsnog, voor alle kinderen tegelijk, voor de
achternaam van de moeder kiezen. De ouders leggen dan gezamenlijk een verklaring
af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Alle volgende kinderen van deze ouders
krijgen dan ook de achternaam van de moeder. De tijdelijke regeling gaat in op l
januari 1998 en duurt twee jaar, dus tot l januari 2000.

Gebruik naam echtgeno(o)t(e)
Echtgenoten mogen eikaars achternaam gebruiken. Voor het gebruik van de achter-
naam zijn vier mogelijkheden:

1. de eigen naam;
2. eerst de eigen naam, gevolgd door de naam van de echtgeno(o)t(e);
3. eerst de naam van de echtgeno(o)t(e), gevolgd door de eigen naam;
4. alleen de naam van de echtgeno(o)t(e) in plaats van de eigen naam.

Voorbeeld:
De heer Overvaart en mevrouw Buidel zijn met elkaar gehuwd. Voor de heer
Overvaart is straks het volgende naamgebruik mogelijk:
1. Overvaart
2. Overvaart-Buidel
3. Buidel-Overvaart
4. Buidel

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het gebruik van de achternaam in het
dagelijks verkeer. De officiële achternaam die iemand heeft verandert daar
niet door.
Voor het wijzigen van het naamgebruik kan men bij burgerzaken een verklaring in-
vullen.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij burgerzaken op het gemeentehuis, tel.
(0575) 55 74 61 of 55 74 62.

LADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE VORDEN

De eerste gladheid hebben we alweer gehad. Tijd om u te informeren hoe wij gladheid
in de gemeente Vorden bestrijden.

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

gen (scholen, huisartsen e.d.) worden bij voorrang behandeld. Uit oogpunt van effi-
ciency vallen sommige - minder belangrijke - wegen hier ook onder:

- de route is zodanig dat iedereen deze binnen een redelijke afstand kan bereiken.
Op grond van deze criteria zijn er drie manieren van strooien binnen de gemeente
Vorden.

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

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbehorende fietspaden) worden door de gemeente (pas) ge-
strooid zodra ergens in de gemeente gladheid wordt geconstateerd. Er wordt ge-
strooid met drie strooieenheden:
strooieenheid A: Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphenseweg,
Deldenseweg, Nieu^nhuisweg, Lankhorsterstraat, Beeklaan, Vicrakkersestraatweg,
IJselweg, parallclvB f Den Elterweg, Broekweg, Baakseweg, Hackfortselaan,
Koekoekstraat, Leest^*eweg, Boshuisweg, Hekkelerdijk, Hoekendaalseweg, Kruisdijk,
Strodijk, Hamminkweg, Riethuisweg, Hackforterweg, Baron van der Heijdenlaan.
Vogelzang, Lindeselaak, Ludger en Dorpsstraat (Wichmond);
strooieenheid B: Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat, Raadhuisstraat,
Nieuwstad, Deld^^eweg, de Horsterkamp, Stationsweg, Almenseweg,
WildenborchseweJBptlosselseweg, Schoneveldsdijk, Onsteinseweg, Lindeseweg,
Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk, Eikenlaan, de Banenkamp, Kerkweide en
Hamsveldseweg;
strooieenheid C: Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wilhelminalaan,
Molen weg, het Jebbink, Zutphenseweg, de Steege, de Boonk, Strodijk,
Mispelkampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulindelaan, oprijlaan gemeentehuis,
de Bleek, Industrieweg, Ambachtsweg, Handelsweg, Kerkhoflaan, Nijverheidsweg,
parkeerplaats begraafplaats, Schuttestraat, Vordensebosweg, Christinalaan,
Beatrixlaan, parallelweg de Horsterkamp, Willem Alexanderlaan, de Delle,
Pastorieweg, Het Hoge, Dokter C Lulofsweg, Schoolstraat, Brinkerhof, Berend van
Hackfortweg, van Heeckerenstraat, Hoetinkhof, Hertog Karel van Gelreweg, Storm
van 's Gravesandestraat, de Voornekamp, Addinkhof, de Doeschot en de Laegte.

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

Pas uw snelheid aan
Ondanks de gladheidsbestrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen geblazen. Wij
doen daarom een dringend beroep goed op de weersomstandigheden en de verkeers-
informatie te letten en daar uw rijstijl en rijsnelheid op aan te passen. Houdt u er ook
rekening mee dat het een paar uur duurt voordat alle doorgaande wegen zijn ge-
strooid. Voor het bestrijden van gladheid binnen de kom is het van belang de auto's
zoveel mogelijk aan één kant van de weg te parkeren. De strooieenheid heeft dan een
onbelemmerde doorgang.

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

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden dat er zout buiten de rijbaan gestrooid wordt en
daardoor schade kan ontstaan aan beplanting die daarvoor gevoelig is. Wij raden u
dan ook aan op die plekken, veelal langs wegen waar geen trottoir is, zoutminnende
soorten toe te passen.

EEN BEIER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF...



ITGIFTE BOUWKAVELS IN NIEUWBOUWWIJK "HETJOOSTINK"

Burgemeester en wethouders berichten binnenkort de eerste 100 ingeschreven (lijst l
decem ber 1996) gegadigden voor een bouwkavel over uitgifte in "het Joostink". Deze
nieuwe woonlokatie voor Vorden-dorp is geprojecteerd ten noorden van de
Mispelkampdijk, gelegen tussen de Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk tot aan de Vierakkerse laak.

Zij gaan kavels uitgeven voor de bouw van:
- 2 sociale (rij tjes)koopwoningen;
- 4 rij tj eskoopwoningen;
-11 twee-onder-één-kapwoningen (één woning samen te bouwen met een

familie/voormalige grondeigenaar die een kavel in het plan bezit);

- 20 vrijstaande woningen (waarvan twee op een kavel van meer dan 1000 m_);
-15 sociale huurwoningen (negen etage- en zes multifunctionele woningen) door

Woningstichting "Thuis Best" te bouwen

De sociale- en rijtjeskoopwoningen worden samen met de sociale huurwoningen door
Thuis Best gebouwd.

Bovenop dit programma komen nog 5 kavels (3 voor een twee-onder-éénkapwoning, l
voor een vrijstaande met de garage geschakelde woning en een helemaal vrijstaande
woning) die naar voormalige grondeigenaren zijn gegaan.

Als burgemeester en wethouders alle kavels van dit programma voor 1997 daadwer-
kelijk kunnen verkopen gaan zij in april/mei 1998 een tweede serie kavels in dit plan
uitgeven waarvoor zij de lijst van ingeschrevenen per l december 1997 hanteren.

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

De wens van Majorie.
Majorie wil het écht helemaal
anders. Wat kort is moet lang en
wat lang is moet kort. Ga je gang!
Oh ja, en een leuk kleurenspel
zou ook niet verkeerd zijn.
Majorie: "Ik ben benieuwd!"

Het advies van Nienke.
Nienke dacht en dacht en kwam
tot de volgende sublieme oplos-
sing: "Als ik het lange nu 'ns lek-
ker kort maak, dan lijkt het korte
vanzelf langer".
Zo gedacht zo gedaan. De voor-
kant lang en glad (dan lijkt het
nog langer), op de kruin springe-
rig en in de nek piekerig kort.

Kleur.
Alles is donker gekleurd en voor
- in een aantal zorgvuldig gese-
lecteerde lokken - met de folie-
techniek een lichte tint gemaakt.
Een prachtig contrasterend kleu-
renspel! Met gel en een Scrunchy
droogtechniek werd het geheel
uniek gestyleerd!
Majorie: "Ik wilde wat anders,
maar wist niet wat. Nu ik dit zie
weet ik dat dit het is . . .!"

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

^(0575) 55 12 15

Erna
foto 's: Cover Image
Visagie: Guusta Bruggert

kapster: Nienke Kosters

'Altijd in voor verandering!9

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Infopunt Oostnederland neemt klachten over slechte bereikbaarheid uiterst serieus:

"Voorlopig is dez%locatie het beste alternatief'
Zoals u wellicht weet heeft Oost-
nederland Zorgverzekaar sinds het
begin van dit jaar een infopunt in de
openbare bibliotheek van Vorden.
Hiertoe heeft men besloten omdat de
infobus druk bezocht werd en Oost-
nederland het gevoel had de verze-
kerden met deze bus niet optimaal
van dienst te kunnen zijn. "Als info-
puntbeheerder kom ik dagelijks in
contact met mensen", zegt de heer H.
Boontje. "Deze mensen bezoeken het
infopunt in Vorden met de meest uit-
eenlopende zaken. Gaandeweg dit
jaar heb ik een stijgend aantal bezoe-
kers kunnen waarnemen hetgeen in-
houd dat wij voorzien in een bepaal-
de behoefte. De mensen stellen een
persoonlijk contact erg op prijs en
hebben behoefte aan een gezicht in
plaats van een telefoonstem of de veel
geslaakte kreet "Een momentje alstu-
blieft". Ik ben het aanspreekpunt het
gezicht van Oostnederland binnen
Vorden."

Toch is niet iedereen even tevreden.
"Regelmatig krijg ik een opmerkingen
over het feit dat wij moeilijk bereikbaar
zijn en dat veel van wat er gezegd wordt
voor iedereen in de bibliotheek hoorbaar
is. Middels een brief heeft de Stichting
Welzijn Ouderen in april ons laten weten
dat zij niet enthousiast is over de plek
van het infopunt en in oktober kregen
we een brief met gelijke strekking van
het Gehandicapten Platvorm te Vorden",
aldus Boontje. "Men heeft gelijk - en dat
erkennen we ook - maar er is op korte ter-
mijn geen ander alternatief. Bovendien
is er juist voor de openbare bibliotheek
gekozen om het laagdrempelig te hou-
den."

"In deze context lijkt laagdrempelig wel-
licht een misplaatst woord", vervolgt de
heer Boontje zijn verhaal. "Men loopt zo
makkelijk even "de bieb" binnen. Gezien
het succes van deze formule hebben we
nu in 25 bibliotheken in Gelderland en
Twente een infopunt. Ten tijde van de
onderhandelingen met de bibliotheek in

Vorden zijn ook meerder alternatieven
overwogen. Beneden was - en is - er abso-
luut geen ruimte voor ons hetgeen in-
hield dat we naar boven moesten. Een lift
in het gebouw zou een oplossing zijn,
ware het niet dat de constructie en de
leeftijd van de bibliotheek dit niet toela-
ten. Bovendien zou een dergelijke ver-
bouwing teveel geld kosten en dan denkt
een ieder dat we geld over de balk gooi-
en. Kortom, de komende jaren is dit de
meest geschikte plek die we kunnen bie
den."

Mocht de trap een hindernis voor de
mensen zijn gezien hun leeftijd of een
handicap, dan kan men dit het beste
even doorgeven aan het personeel van de
bibliotheek. "Want dan kom ik gewoon
even naar beneden toe", zegt de heer
Boontje. "En mocht men zaken willen
bespreken die niet voor andere oren be-
stemd zijn, dan kunnen de mensen dat
het beste even telefonisch doorgeven.
Want ik vind het ook geen enkel pro-
bleem om even bij de mensen thuis
langs te komen."

"Laten we samen uitgaan van de positie
ve zijde van ons infopunt", zegt Boontje.
Als voornaamste pluspunt ziet hij het
feit dat het infopunt dicht bij de mensen
zit. "De mensen hoeven niet naar
Enschede te bellen ofte rijden. Ik zit im-
mers om de hoek en ben op dinsdag,
woensdag en vrijdag bereikbaar voor de
mensen. Ik vind het daarom ook jammer
dat door de negatieve geluiden de geble
ken noodzaak van een infopunt in
Vorden ter discussie komt te staan", al-
dus de heer Boontje.



GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
De Kuyper vieux/ Florijn
jonge Bokma

Itr van 24.45

voor 22.45

BOKMA

Sonnema Glenfiddich
Bessenjenever Beerenburger Whisky

Itr van 17.95

voor 15.95

RI:SSI:N•*jf'/.... t

Itr van 22.95

voor 20.95

m
| ! I :HI ;NM iu>

70cl van 54.95

voor 48.95

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

Joseph Guy
*** Cognac

70 cl van 33.95

voor 29.95

JOSEPl

Grand
Marnier
Rouge
70 cl van 42.25

voor 36.95

VOOF een origineel en persoonlijk geschenk in elke prijsklasse

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314)681378 tel:(0575)553006
!'• MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN j

"Lindeseweg
komt niet voor in

het Monopolyspel"

't Proathuus
Marie en Fred
Lindeseweg 23, Vorden

Gevraagd:

monteur/magazijnmedewerker
De werkzaamheden bestaan uit o.a. cilinder- en krukasrevisie,
repareren van wielen en naven, het verrichten van magazijn-
werkzaamheden.

Heb je een technische achtergrond dan kun
je ook opgeleid worden voor deze functie.

Interesse? Dan verwachten wij uw
schriftelijke sollicitatie uiterlijk voor
15 december

H. Kruitbosch v.o.f.
Tweewielergroothandel
Postbus 2005 • 7210 ZG Eefde

Zaterdag 13 december

dansavond
met medewerking van dansorkest

O

Aanvang 20.30 uur.
Entree f 10,-

inklusief kopje koffie + bittergarnituur

NIEUWJAARSNACHT
vanaf 00.30 uur

VOLOP STEMMING
LIVE MUZIEK

Entree f 10,- (alleen op reservering)

Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70
Tot ziens, Frank en Mirjam Menlenbroek J

9)©tL
HORSTMAI^

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

' HO1WDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O65373O183

Zaterdag 29 november

feesttent i.v.m.
1 ̂ jarig bestaan
aanvang 20.30 uur
gratis toegang en de consump-
tieprijzen hebben we verlaagd.
Optredens van
'Who's serious' en 'Verdwaald'

Zondag 3O november consumptieprijzen
nog steeds verlaagd en

plateservice f 1O,-
(snitzel, halve haan of karbonade met
patat, salade saus en rauwkost
(de decembermaand is al duur genoeg)

Veul ow thuus bi'j

't Proathuus

FRANSE

GOLDEN DELICIOUS
1,5 kilo

0
O*

98

niet zomaar een MOOIE STEVIGE

groentewinkel KOMKOMMER per stuk Oï
99

BLANKE

WITLOF

per kilo
49

Panklare

SPITSKOOL

500 gram
29

Florida

rode
grape-
fruit
598

•

Paddestoelen
Roerbakschotel

398
•

HOLLYWOOD
SALADE

200 gram

Nu sparen voor de leukste video's van Laurel en Hardy

Aanbiedingen geldig van 24-11 t/m 29-11

R A U W K O S T « E X O T E N

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



GELEDEN

Toen de carbidlamp verdween
en de dynamo van de Empo kwam

"Heerlijk is het in 't voorjaar in
Vorden, als in de dichte akkerhagen
de nachtegaal, de meesterzanger van
den nacht, zijn liefdelied uitkweelt
en zijn weemoedige trillers uitzendt
door de stille natuur en als bloeien-
de meidoorns en kastanjes beloften
doen voor den komenden zomer.
Maar dan komt de zomer zelf, met
zijn akkers van golvend graan, zijn
groene malsche weiden en zijn dicht-
belooverde beuken- en eikenlanen,
als Vorden zijn hoogtepunt bereikt in
het bezoek van hen, die de steden ont-
vluchten om uit te komen rusten in
de gezonde, Geldersche natuur."

Dat schreef secretaris W.F. van Mourik
van de Vordense 'Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer' in de inleiding
bij de gids over Vorderrdie in 1933 ver-
scheen.

Over de winter in Vorden vertelde Van
Mourik: "In de winterdagen ligt een
sneeuwkleed uitgespreid over rogge-ak-
kers, heide en dennen en zal de frissche
zuivere winterlucht u sterken in de dik-
wijls zo moeilijke dingen van het dage-
lij ksche leven. Ge zult in Vorden een
hartelijke, eenvoudige bevolking vin-
den, prima hotels en pensions en alle
verkeerscomfort van den modernen
tijd".

In dat boekje vertelde E.J. van Tongeren,
v.h. firma Gerretsen in de Dorpsstraat
dat deze zaak al vanaf 1726 bestond.

Hotel Brandenbarg werd aangeprezen
omdat het slechts twee minuten lopen
was naar het station van de tram Zut-
phen-Hengelo (Gld.), 'kleedermaker
Joh. Bennink' op de Nieuwstad gebruik-
te de nieuwste Engelsche stoffen en bij
J.G.H. Heeiïnk (v.h. Raat) aan de
Rijksstraatweg waren alle soorten vloer-
bedekkingen te koop. Heerink nodigde
voorts de mensen beleefd uit tot een be-
zoek.

Bij Visser op de Nieuwe Weg waren de
'dameshandwerkartikelen' te koop
maar ook 'Engelsche hemden en boor-
den' en nog veel meer manufacturen.
Koloniale waren verschafte Albers-
Wijers aan de Zutphenscheweg en
Olthuys' schocnenmagazijn beval zich
eveneens aan voor portefeuilles en voor
'schoenwerk naar maat, ook voor afwij-
kende voeten'.

Bij Gcbr. Barcndscn kon men paarden
laten beslaan, maar ook brandstoffen
en huishoudelijke artikelen kopen. Apo-
theker Van Mourik liet weten tevens
drogist te zijn, ziekenkamers te willen
ontsmetten en minerale wateren te
kunnen leveren.

Dan was er 'De Konijnenbult', 'familie-
hotel, pension van den eersten rang met
modern comfort'. Wie in 't Medler was,
werd aangeraden eens aan te gaan bij
café Eykelkamp. 'Minzaam aanbeve-
lend', sprak Eykelkamp op papier uit.

De Empo-fabriek beval de mensen aan:
'Geniet voor de volle honderd procent
van uw tochten op een Empo-rijwiel
voorzien van het alles overtreffende
Empo-licht'. G. Groot Obbink aan de
Dorpsstraat repareerde niet alleen mo-
toren en fietsen, maar verkocht ook
olieën en benzine.

R.G.J. Kuypers in het dorp handelde in

auto's en fietsen. Albers en Bollen op de
Nieuwstad hadden koloniale waren en
veevoederartikelen in voorraad en Al-
bers adverteerde bovendien met bon-
bons.
Bij kapper Dolf Beerning konden
Vordenaren en vakantiegasten hun
hoofd laten verzorgen. De firma Ringe-
lenberg handelde in geweren en horlo-
ges.

Bij 'De Eendracht' in Vorden was veevoer
te koop 'maar ook vond daar in- en ver-
koop van elektrisch gesorteerde en ge-
schouwde eieren plaats' en aan de Sta-
tionsweg kon men zich aanmelden voor
het lidmaatschap. 'Ook per telefoon:
nummer 15'. In Linde deed coöp. land-
bouwvereniging 'Ons Belang' hetzelfde
voor de leden.

Florijn op de Nieuwstad besloeg paar-
den en verkocht landbouwwerktuigen
en fietsenmaker Barink, iets verder op
de Nieuwstad, deelde mede 'het billijk-
ste en betrouwbaarste adres van
Vorden' te zijn. Bij Emsbroek kon je
pompen kopen.

Bakker Schuppers beval zich speciaal
aan voor krentenbrood en Geldersch
roggebrood. Bakker Proper verkocht
brood en 'Vordensche moppen' en bij
HJ. Scholten 'aan de Baakscheweg' was
brood, koek en banket te koop. Bij kas-
teel De Wildenbprch was bakker
Teerink gevestig^^ Van Asselt was in
Linde bakker en TKd tevens een café.
J.H.A. Hassink handelde in 'eerste klas
sigaren van prima droge kwaliteit, een
genot voor den verbruiker'.

En dan was er n o f é Bloemendaal bij
het station met 'gelegenheid voor stal-
ling van paarden'. Boekhandel Hiet-
brink - beleefd aanbevelend - verschaf-
te tegen betaling tabak, postpapier en
kinderspeelgoed .

Zowel de 'Vordensche coöperatieve zui-
velfabriek' als de 'Coöp. stoomzuivelfa-
briek De Wiersse' verkochten 'prima ge-
pasteuriseerde roomboter met rijksbo-
termerk.

Toen kwamen er trottoirs -
Op de Dorpsschool en op de school op
Het Hoge - ook wel Baakseweg ge-
noemd - leerden de kinderen in 1934
een nieuw woord: trottoir. De meester
schreef het op het bord en sprak het
duidelijk uit. De kinderen luisterden
met ontzag: Vorden kreeg trottoirs.

De stoepen met verschillende soorten
stenen, steentjes of met wekelijks aan-
geharkt zand, werden door de gemeen-
te vervangen door plaveisel met tegels
en goten voor de afvoer van het water,
vlak langs de straat. Het dorp Vorden
ging een klein beetje lijken op een stad,
misschien werd het ook deftiger.

De meesters op de scholen leerden je in
de zesde en de zevende klas het woord
uitspreken: trottoir, niet trottöjer, maar
trottwaar. Het vreemde woord kwam
uit Frankrijk. Je mocht het gewoon zeg-
gen, 't was geen goddeloos woord en
ook geen vies woord.

Er veranderde veel in de jaren twinig en
dertig. De carbidlampen verdwenen en
de een na de ander kocht <^ü radio, nu
je steeds beter kon versta^Kpat er uit
de luidsprekers kwam.

Over Vorden en de Vordense mensen in
het eerste kwart van deze eeuw probeer-
de een Vordense jongen va^joen zich
"'t een en 't ander" uit zijr^prinnering
bij elkaar te sprokkelen. Het waren en
het blijven - gebrekkige, wat wil je an-
ders? - waarnemingen van een kind dat
met zijn ouders tot hij zes jaar werd, in
't Kleine Veld woonde en daarna met

hen verhuisde naar de Nieuwstad en
daar opgroeide, naar school ging op 't
Hoge en toen hij zestien, zeventien jaar
was het roken leerde op de jeugdvereni-
ging in de consistorie van de
Gereformeerde kerk.

De redactie van Contact zal een aantal
herinneringen weergeven die G. (Jan)
Breuker - geboren in 1923 - heeft opge-
schreven, zo-maar, voor zijn eigen ple-
zier.

Er gebeurde ook toen veel in de wereld,
maar wat wist het merendeel van de
Vordense mensen daar van af, laat staan
de jeugd? De krant kwam drie keer in
de week uit, lang niet iedereen had in
de jaren twintig, begin dertig radio en
televisie (veraf zien) was er niet. De
waarneembare wereld was dichtbij,
daar leefde je in en keek je soms met
verbazing naar. Je hoorde begin 1937
burgemeester Arriëns op de stoep van
het gemeentehuis, na een zanghulde
van de Nieuwstadbewoners voor het
vorstenhuis, blijde uitroepen dat prin-
ses Juliana een gemaal had ...

Jan Breuker kreeg na de bevrijding in
1945 een baan in de journalistiek, trok
een aantal jaren her en der door de Ach-
terhoek en de kring werd steeds groter.
Hij moest na het Achterhoekse in het
Zeeuwse dialect en de Friese taal(!) leren
communiceren.

Toen Jan Breuker zestien jaar was, heeft
Klein Lebbink hem, samen met andere
plaatsgenoten, op een cursus leren ty-
pen en sindsdien is de relatie tussen het
tempo van denken en typen gebleven.
Ook in de pensioenperiode wordt het in
de Dorpsstraat geleerde nog in praktijk
gebracht.

BJ. BREUKER

De Empo-fiets werd bij tal van gelegenheden gebruikt. Als propaganda voor de VW-fietstochten, als onvolprezen 'Vordens produkt'. maar ook als
geschenk bij diverse jubilea. De fiets werd bij hoge uitzondering geschonken zodat de exclusiviteit gewaarborgd bleef.



Boomkwekerij Spiegelenberg BV gaat gewoon door met particuliere verkoop:

Brandenbarg neemt boomkwekerij over
De heer M. Spiegelenberg heeft zijn
boomkwekerij en de handelsactivitei-
ten van het bedrijf overgedaan aan de
heer H.G. Brandenbarg uit Barchem.
Dit laatste betekent echter niet dat
Spiegelenberg (51) stopt met werken.
"Nee zeker niet", zegt hij. "Want wij
blijven gewoon doorgaan met de par-
ticuliere verkoop. In het dorp gonste
het al van de geruchten dat ik het aan
mijn hart zou hebben en dat ik van-
wege gezondheidsproblemen moet
stoppen. Maar daar klopt dus hele-
maal niets van. Om eerlijk te zijn ben
ik op dit moment hardstikke druk.
Zo beginnen we binnenkort weer met
de verkoop van kerstbomen. Daar-
naast houd ik me bezig met het ma-
ken van beukenpoorten, het kweken
van sierkalebassen en pompoenen en
de aanleg van tuinen. Eigenlijk teveel
om op te noemen. De reden dat ik de
kwekerij heb overgedaan aan Erik
Brandenbarg had alleen maar te ma-
ken met het feit dat ik geen opvolger
had en het in de toekomst wat rusti-
ger aan wil doen", aldus Spiegelen-
berg.

Met niet veel meer dan een schop, een
kruiwagen en een halve hectare grond
startte de heer Spiegelenberg in 1969
zijn eigen boomkwekerij. In de afgelopen
dertig jaar heeft hij keihard gewerkt.
"Wie dit vak in gaat, kiest als het ware
voor vrijwillige slavernij", zegt de heer
Spiegelenberg. "Het nadeel van dit werk
is dat je in een paar maanden tijd het
geld moet verdienen. Met name in het
voor- en najaar is het hier superdruk.
Dan maak je dagen van gemiddeld zes-
tien tot zeventien uur per dag. Een tijdje
geleden stond ik voor de beslissing: of
doorgaan tot ik er bij neerval of de zaak
verkopen en me alleen nog maar bezig
houden met de particuliere verkoop. En
voor die laatste optie heb ik dus gekozen.
Het voordeel van deze constructie is dat

V

ik het een stukje rustiger aan kan doen
en me niet meer bezig hoef te houden
met de dagelijkse gang van zaken op de
kwekerij."

Groeien^fc
Officieeh^Pe kwekerij al per l juli over-
genomer^./or de heer Brandenbarg.
Toen de Kweker uit Barchem ter ore

kwam dat Spiegelenberg zijn zaak wilde
verkopen, klopte hij bij de Vordense
boomkweker aan. Brandenbarg werkt al
sinds jaar en dag in deze branche en wil-
de graag wat grote^roeien. En die mo-
gelijkheid bood d^ber Spiegelenberg
hem dus. Branden^Jg heeft voor de ko-
mende vijfjaar de jjrond en gebouwen
van de heer Spiegenberg gehuurd. De

particuliere klanten van Boomkwekerij
Spiegelenberg in Vorden zullen weinig
merken van de overname. "Voor hen ver-
andert er niets", zegt Spiegelenberg.
"Alleen de groothandel en de hoveniers
in Nederland zullen wat van de overna-
me merken, want zij zullen voortaan te
maken krijgen met Boomkwekerij
Brandenbarg".

Volleybal

Dames DASH 1-SKV
Zaterdag trad het eerste damesteam van
Dash aan tegen het op de derde plaats in
3G verkerende SKW uit Wageningen. Het
op papier aanwezige krachtsverschil
kwam in de eerste set niet tot uitdruk-
king. Dash, zonder Margreet Smid, die
voor haar werk buiten Vorden verbleef,
hard getraind had op rally volleybal, op
kracht en op lef, kwam dan ook met fris
en open volleybal uit de startblokken.
Tot 9-9 was er sprake van een gelijk op-
gaande strijd waarbij het jeugdige Dash
liet zien waar het toe in staat mag wor-
den geacht. Toen echter SKV een tandje
bij schakelde trokken de Wageningsen na
drieëntwintig minuten de eerste set met
10-15 naar zich toe.
De tweede omgang kon niet in de scha-
duw staan van de eerste. Na 12 minuten
was het pleit beslecht. De Vordensen
kwamen nauwelijks aan spelen toe. In de
laatste van de slechts zeven opslagen aan
Vordense zijde wist Nicole Scharrenberg
de smadelijke nul nog juist op tijd van
het scorebord te slaan (1-15).
De derde set was een slap aftreksel van
de eerste zoals aanvoerster Petra Koren
het treffend karakteriseerde. Nadat Dash
nog even mocht snuffelen aan een 1-0
voorsprong liepen de Wageningsen via 1-
6 en 6-10 in slechts 14 minuten naar 6-15.
Een duidelijk verschil derhalve tussen
nummer 3 en nummer 12 op de rang-
lijst.
Coach Louis Bosman greep met beide
handen de positieve puntjes uit de wed-
strijd. "Want daar moeten we verder
mee", luidde zijn commentaar. "On-
danks het feit dat de meiden ontzetten-
de de pee in hebben, zijn we toch verder.
Allereerst was daar de gedurfde, welis-
waar risicovolle service van de meeste
speelsters. Natuurlijk maak je dan ook
fouten, maar liever een risicofout dan
een angstfout. Ook in de aanval werd
met meer kracht en lef gespeeld en dan

spreek i^m^et name over de eerste set.
Individuatie ik ook progressie. Zater-
dag speelde Mirjam Boel weer verdienste-
lijk. Het probleem is alleen het niveau
over langere tijd constant te houden en
dan bedoel ik zowel een hele wedstrijd
als een aantal weken. We maken, door-
dat ons dat nog niet lukt, op een gegeven
moment te veel persoonlijke fouten,
ledere speelster drie persoonlijke fouten
in een set lijkt niet veel, totdatje ze gaat
optellen. Dan zijn het er opeens achttien.
Maar nogmaals we spelen steeds iets be-
ter met minder fouten. Het proces waar-
in we zitten schrijdt met heel kleine stap-
jes voorwaarts, maar het schrijdt voor-
waarts."
Volgende week is dames l vrij van com-
petitieverplichtingen. Dit betekent voor
het team ook echt een vrije zaterdag na
de start half autustus. Op 6 december
staat een uitwedstrijd tegen WAHO,
eveneens uit Wageningen, gepland.

Vol i yb al
SVS 2-Heren DASH l 3-0
Afgelopen zaterdag stonden twee teams
tegenover elkaar. Beiden niet goed in
hun doen. Dash begon in de eerste set
zwak door de eerste 4 punten weg te ge-
ven. Na aanwijzingen van de kant werd
de draad enigszins opgepakt en kwam
Dash terug. Tegen het einde van de eer-
ste set werd het zelfs spannend en had de
winst gepakt kunnen worden. Helaas
speelden spanning en onrust Dash par-
ten en ging SVS met de winst strijken. De
tweede en derde set gaven eenzelfde
beeld. Onnodige fouten, een matige ver-
dediging en vooral veel opslagfouten de-
den Dash de das om.
Donderdag 27 november zullen DASH en
SVS 2 elkaar weer ontmoeten voor de
kwartfinale van de bekerronde in de
sporthal van Wichmond.

Volleybal
DASH dames 2-Blok '71 3-1
Afgelopen zaterdag speelde het dikke
konten team van Dash een uitwedstrijd
tegen Blok '71 in Ulft. Blok, dat uit 6 wed-
strijden nog maar 4 punten had behaald,
kon ook vandaag geen punten halen.
De eerste set begon voor Dash vrij ge-
makkelijk. Met de stand 1-10 dacht Dash
de set al gewonnen te hebben en werden
er fouten gemaakt. Dash kon de set toch
winnend afsluiten met 7-15. Na ook de 2e
set gewonnen te hebben, begon Dash de
3e set gelijk met een achterstand. Die
achterstand kon niet weggewerkt wor-
den, zodat deze set naar Blok ging: 15-6.
De 4e set kwam Dash weer achter te
staan met 11-5. Door de vechtlust van de
dames en de aanmoedigingen van de
meegereisde vaste supporters kon Dash
deze set toch naar zich toe trekken.
Zaterdag speelt Dash weer een uitwed-
strijd tegen SVS in Schalkhaar.

HOOFD BOVEN

Nieuw thema: opvoeding en echtscheiding
De ZorgGroep organiseert in samenwerking met de Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland op woensdag 17 december 1997 een thema-avond over opvoe-
ding en echtscheiding. Deze avond vindt plaats in het Hof van Thebe in
Doetinchem.

Na een scheiding gaat het leven en de opvoeding van de kinderen verder. Naast het
verdriet om de echtscheiding komen er veel praktische problemen om de hoek. Hoe
maak je goede afspraken over de opvoeding nietje ex-partner? Wat doe je als de
ideeën van je ex afwijken van jouw eigen opvattingen? Wie koopt de nieuwe schoe-
nen of de bibliotheekkaart? Op deze avond worden diverse drempels en valkuilen
doorgesproken.
Bent u gescheiden en heeft u vragen over dit soort situaties, dan kunt u terecht op de-
ze thema-avond over opvoeding en echtscheiding. Er is alle gelegenheid voor het stel-
len van vragen. Verder kunt u nuttige ervaringen en tips uitwisselen met andere ge
scheiden ouders.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u bellen met onze 24-uurs bereikbare
zorgcentrale 0900-8806 (22 ct/min.). U kunt inschrijven tot uiterlijk 3 december en u
ontvangt een bevestiging.



oh OOK DAT IS ALBERT HEIJN
met u op weg naar Sinterklaas

bol
Hyachithus ftfèff i A 5,95

3 halen, 2 betalen (op is op)

halen, 2 betalen (OD is

Uit ons nieuwe assortiment
GEKOOKTE KIPREEPJES
OF BACONREEPJES
100 gram

MONA BAVAROIS
3 smaken, 0,75 liter

HUTSPOT - BOERENKOOL
- ZUURKOOL
kant en klaar, kg van 6,99 voor

1,69
3,99

5,99

PUNICA
2 smaken; liter

3 halen, 2 betalen

oh
1,99

l

G£PA E SNITZEL
2,

3 halen, 2 betalen

Openingstijden:
Ma 1-12 tot 20.00 uur; DL 2-12 tot 20.00 uur;
Wo 3-12 tot 20.00 uur; Do 4-12 tot 20.00 uur;
Vr 5-12 tot 18.00 uur;
Za 6-12 tot 17.00 uur

Albert Heijn Hengelo (GW.)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Zondag 30 november
zijn wij gesloten

1 Aanbiedingen geldig van 24 - 29 november 1

MOSCOVIESCH
4 95

per 6, nu II •

CHRISTOFFEL-
VLAAI

1095
k nu AVr • >J

J EN VOOR SINT EN PIET V

pepernotenbrood
350

rf ~\.
\— ECHIE pLO

1 B*KKtH\U-Q

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Vlieg voordelig
naar elke bestemming
Boek bij de Rabobank!

Retour v.a. Europa
Faro iedere vrijdag
Malaga iedere zaterdag
Malta iedere zaterdag
Lanzarote iedere zondag
Las Palmas iedere zondag
Tenerife iedere vrijdag
La Pa l ma iedere zondag
Tel A viv iedere dinsdag

StOrm el Sheik iedere dinsdag
Dakar met Air France
Kaapstad t/m 14 december en v.a. 1 januari 1998

VERREOOSTEN
Üven t/m 14 december en v.a. 1 januari 1998

1g vertrek t/m 25 maart 1998
apore vertrek v.a. 1 januari 1998

AMERIKA
Miami via Parijs
Vancouver non-stop met KLM
New Orleans t/m 17 en v.a. 29 december
Sao Paulo non-stop
Bonaire jeugd tarief

Eindverantwoordelijke reisorganisatie NHHS Reizen.

Rabobank
Graafschap-West

299,
350,
398,
450,
450,
450,
499,
570,

499,-
880,-

1.300,-

1.085,-
1.100-
1.240,-

799,-
899,-
985,-

1.250,-
7.365,-

Reisbureaus
Vorden
Hengelo
Steenderen

Zutphenseweg 26 tel.
Raadhuisstraat 21 tel.
Burg. Smitstraat 21 tel.

0575
0575
0575

55 78 37
46 84 40
45 81 05

Wist u dat de veilingcommissie Vorden in 1998 een veiling
houdt voor alle kerken van de gemeente Vorden?

Indien u goederen beschikbaar wilt stellen kunt u bellen:
G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673,
W. Wahl 553081, W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg
551470, G. Weevers 551010.

Uw medewerking in welke vorm dan ook wordt zeer op
prijs gesteld en het is voor een goed doel.

Ook voor
Vorden geldt:

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

WEEVERS
VORDEN - TEL (0576) 551010 - FAX (0576) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weavare.nl - ISDN 561329

Bij besteding vanaf f 20,- ontvangt
u een keurslagers kortingsbon
voor het kookboek
"Winters Warm
Eten" van
Raya Lichansky.

Dit kookboek is

verkrijgbaar bij

boekhandel

„LOGA"

VLOGMAN, keurslagerij
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

eur
ecor

Kerkstraat 5
7255 CB Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 41 65
Fax (0575)465842

onze kerstshow 1997 zal in het teken staan van de

MIDWINTERNACHT
sfeer en romantiek zullen de boventoon voeren tijdens onze

kerstshow 1997.

Op zondag 30 november
bent u tussen 11.00 en 17.00 uur van harte welkom om onder

het genot van een drankje onze kerstsfeer anno 1997 in u op

te nemen.

Wij hopen u zondag 30 november te mogen begroeten.

Rita en Cees de Jong



BIJ EDAH VINDT U DEZE WEEK:

STER-AANBIEDINGEN

VERS VLEES
XTRA - EXTRA

per pakket
van 12,50

Vanaf ma. 24-11 t/m za. 29-11 '9>
SCHOENTJES
INLEVEREN

EN TEVENS KLEURPLATEN
INLEVEREN (leeftijd t/m 10 jaar)

(verkrijgbaar bij de kassa)
aandag 1-12 '97 maken we er

een gezellige avond van ̂
voor jong en oud v

GROENTE-FRUIT-
AFDELING

BLOEMKOOL
KLASSE 1

Zaterdag 6 dec. '97

grandioos
Edah

chipcard-festival
Via Radio Ideaal en plaatselijke

dagbladen
wordt u geïnformeerd

•̂ •""" n /S. rv

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/m donderd. van 8M20.00 uur
vrijdagvan lH$"^r^:I£ÖS:WWJ^
zaterdag van ; ; S, 00-1.6:00 uur

G. BOTTERMAN B.V.
Raadhuisstraat 53, 7255 BL Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-46 20 00

Verschijning Contact eind 1997
In week 52 (22-27 december) verschijnen voor het laatst in 1997 alle vier edi-
ties van Contact:

-edities Warnsveld en Hengelo verschijnen op 23 december
copy binnen donderdag 18 december voor 12.00 uur

-edities Ruurlo en Vorden verschijnen op 24 december
copy binnen vrijdag 19 december voor 12.00 uur

In week l (29 december-3 januari) verschijnen alleen de edities Ruurlo en
Vorden op woensdag 31 december. Copy binnen maandag 29 december voor
9.00 uur.

In week 2 (5-10 januari) verschijnen alle 4 edities van Contact weer op de normale
dagen. Copy voor de edities Warnsveld en Hengelo dient dinsdag 30 december voor
12.00 uur bij ons binnen te zijn.

De redactie

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Voor het schoonmaken van kanti-
ne, kantoor en toiletgroep zoeken

wij een

werkster
voor 2 avonden per week.

Tijden in overleg.
Voor informatie:

RIMETAAL
tel. (0575) 55 41 90

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

liggen met ingang van 28 november 1997 tot en met 8
januari 1998 ter inzage de besluiten
op de aanvragen van:

1. naam aanvrager: maatschap Arfman
adres: de Leuke 2
woonplaats: 7251 LL Vorden
adres van de inrichting: de Leuke 2
om: revisie-vergunning voor melkrundveehouderij

2. naam aanvrager: gemeente Vorden
adres: de Horsterkamp 8
woonplaats: 7251 AZ Vorden
adres van de inrichting: Rondweg ongenummerd
om: vergunning voor een brandweergarage

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige .ontwikkelingen van de milieubelas ting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 9 januari 1998.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 25 november 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 / 55 75 34 (doorkiesnum-
mers), fax (0575) 55 74 44

Urtira

De Vijfsprong-kwarkmakerij heeft een nieuw product
ontwikkeld:

VANILLEKWARK
met een heerlijk frisse smaak.

Deze week ter kennismaking geen 3,45 maar voor
f2.75

Deze week aandacht voor een
OUDE KRUIDENKAAS

500 gram f 9,75

Wij verzorgen ook groenten-abonnementen.
ledere week een tas vol verse groenten. Voor 2

pers. f 11,- en voor 4 pers. f 16,- met een afhaal
adres aan de Komvonderlaan 6.

Open: dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.00 tot
12.30 uur en vrijdags op de markt



Drukkerij Weevers verzorgt opmaak van internetpagina's voor bedrijven:

Internet als aanvulling op weekblad Contact
Wie regelmatig Internet bezoekt
heeft het waarschijnlijk al wel gezien.
Ook Weekblad Contact beschikt
sinds enkele maanden over een ei-
gen internetsite. Deze site dient met
name als aanvulling op de krant.
Mensen die nog geen internet-aan-
sluiting hebben, hoeven dus niet
bang te zijn dat ze nieuws uit het
dorp gaan missen. Volgens direkteur
L.G. Weevers jr. wordt de internetpa-
gina van Weekblad Contact met na-
me gebruikt voor foto's van grote eve-
nementen. "Foto's nemen in de krant
altijd heel veel plaats in. Met name
als er meerdere leuke foto's zijn ge-
maakt, is het jammer als er maar een
paar in de krant staan. Internet is
wat dat betreft een uitkomst. Want
sinds onze krant een eigen website
heeft, kunnen we de foto's die de
krant niet hebben gehaald daar op-
zetten. De Internetpagina moet dan
ook uitsluitend gezien worden als
aanvulling op de krant", aldus
Weevers.

De afgelopen maanden is er al veel ge-
bruik gemaakt van de internetsite van
Weekblad Contact. Zo staat er een uitge-
breide foto-reportage van de Zomer-
feesten in Vorden op internet, maar ook
evenementen als de Beach Party en de
Country Living Fair ontbreken niet. Het
is de bedoeling dat de site telkens voor-
zien wordt van de meest actuele foto's.
Een fotoreportage van de slipjacht van
zaterdag 8 november stond dan ook en-
kele dagen later al op internet. "En het
leuke van de foto's op internet is dat de
mensen ze thuis ook voor eigen gebruik
kunnen downloaden en printen", legt de
heer Weevers uit.

Aanleveren kopy
Ook wat betreft het aanleveren van kopy
voor Weekblad Contact gaat Drukkerij
Weevers met de tijd mee. Vroeger kreeg
de redactie van Contact uitsluitend
handgeschreven verhalen. Tegenwoordig
is dat wel anders. Nadat de fax door heel
veel mensen was ontdekt, komen er nu
ook regelmatig berichten via BBS of
E-mail binnen. "Met name als het gaat

om langere verhalen, dan is het voor on-
ze redactie makkelijker om berichten di-
gitaal binnen te krijgen. Dat kan dus
door het verhaal op een floppy te zetten
en door de brievenbus te gooien maar
men mag een verhaal ook via het mo-
dem versturen".
Wie van deze la^tóe mogelijkheid ge-
bruik wil makenBlsin inbellen op het
BBS-nummer: (0575) 55 40 40. Het email
adres is weevers@weevers.nl.

Opmaak
Steeds meer bedrij^fc, zitten op internet.
Drukkerij Weevers^is er wat dat betreft
al vroeg bij want voordat Weekblad Con-
tact een eigen internetsite kreeg, be-
schikte het bedrijf zelf ook al over een ei-
gen domein.

De laatste tijd heeft Drukkerij Weevers
zich steeds meer toegelegd op het opma-
ken van internetpagina's voor bedrijven.
Om te zien wat de medewerkers van
Drukkerij Weevers allemaal in hun mars
hebben, moet u voor de aardigheid eens
gaan kijken op de website van Rabobank
Graafschap-West. "Net zo^^net druk-
werk is het belangrijk dat^ft. internet-
pagina er goed uitziet", zflgt de heer
Weevers. "Het aanbod op inffPnet is zeer
groot en het is dan ook essentieel dat een
pagina er uitspringt. Om de^te onder de
aandacht te brengen is h^kelangrijk
om de pagina van een goedey>rmgeving
te voorzien. De boodschap iQ> helder en
duidelijk over moeten komen zodat het
opvalt bij de mensen die men wil berei-
ken".

Dat dit laatste wel toetrouwd is aan
Drukkerij Weevers mag duidelijk zijn.
"Ons bedrijf beschikt over DTP-specialis-
ten die hele dagen bezig zijn met de
vormgeving van drukwerk. Dat wij deze
mensen nu ook inschakelen voor de op-
maak van internetpagina's is logisch,
want dit werk ligt in het verlengde van
wat wij al deden", zegt de heer L.G.
Weevers j r..

Aanvulling
De heer Weevers gelooft niet dat door
nieuwe ontwikkelingen als internet in
de toekomst het drukwerk zal verdwij-
nen. "Ik denk dat je internet meer moet
zien als een aanvulling op wat er al is.
En daar willen wij bedrijven graag in on-
dersteunen" aldus Weevers.

Printing on demand
Een andere nieuwe ontwikkeling bij
Drukkerij Weevers is de nieuwe printer
die is aangeschaft. "In de grafische in-
dustrie verandert veel", zegt de heer
Weevers. "Printing on demand is daar
een goed voorbeeld van. Met deze machi-
ne kunnen wij op een voordelige manier
drukwerk vervaardigen met een hogere
kwaliteit dan kopiëren of stencilen. Deze
printer is uitsluitend bedoeld voor het
printen van zwart-wit drukwerk in een
kleine oplage. Vooral voor verenigingen
kan printing on demand een uitkomst
zijn, want tegen een goede prijs kunnen
zij hier hun clubbladen laten printen.
Eigenlijk werkt printing on demand heel
eenvoudig. De kopy voor een clubblad
kan via het modem worden aangeleverd
en door één druk op de knop kunnen
wij ze hier naar de printer sturen", aldus
Weevers.
Wie meer informatie wil over printing
on demand of de opmaak van internet-
pagina's kan contact opnemen met
Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10.

Internetadres
Het adres van Drukkerij Weevers,
Weekblad Contact en Rabobank
Graafschap-West op internet is als
volgt:
http://www.weevers.nl
http://www.weevers.nl/contact
http://www.graafschap-west.nl



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMFRS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat, tot 1:

m

ALLE WINKELS

.00101

zo snel groeit!

V.-—,
Ons kantoor in Laren gaat verhui /en . We /ijn namel i jk een beetje uit ons jasje gegroeid.

Want steeds meer mensen ontdekken de voordelen van Univé. De /eer scherpe premies

(alle Univé-Onderlingen in heel Nederland werken /onder winstoogmerk!), het Premie

Voordeel Plan (hoe meer ver/.ekeringen. des te hoger de kort ing op de premies). Ln vooral

de prima ver/ekeringcn en de persoonlijke service.

Binnenkort kunnen wij u nog beter \^Hienst / i jn in ons nieuwe, grotere pand in Lochem.

We /ijn er immers voor u! Wij gaan verhui/en op maandag l december a.s. Tot die datum

kunt u gewoon op ons oude kantoor in Laren terecht. Ons nieuwe adres is: Lekmolenweg 10,

7241 CM Lochem. telefoon (057.3) 29 81 00.

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Gelre

Stationsstraat 12,7261 AD Ruurlo, telefoon (0573) 45 1635
Eekmolenweg K), 7241 CM Lochem, telefoon (0573) 29 KI 00

ENORME KEUS IN
KARPETTEN
l 70x230 em nu vanaf
UNIKARPET
Diverse moderne kleuren
170x2 30 em van 179,-voor
KARPETTEN
170x230 cm
Diverse kleuren en dessins
Chinees handwerk van 698,- voor

HELMINK
meubelen

Ook leginstructie
video te huur!

Zutplienscweg 24
Tel. 0575-551514



Vierakkerse stichting ondersteunt kliniek in Kenia:

D66 vraagt om gemeentelijke
bijdrage voor Kitale-project
De fractie van D66 zal binnenkort een
brief naar de gemeente Vorden stu-
ren met het verzoek om een medi-
sche kliniek in Kenia financieel te on-
dersteunen. Deze briefis een vervolg
op de begrotingsvergadering van 28
november waar de gemeenteraad in-
stemde met een motie van D66 stem-
de om jaarlijks één gulden per inwo-
ner vrij te maken voor "het goede
doel". Voorwaarde is wel dat een der-
gelijk project breed gedragen moet
worden door de Vordense gemeen-
schap. Tijdens deze vergadering stel-
de fractievoorzitter M. Bakker van
D66 voor om het komend jaar geld
ter beschikking te stellen voor een
medische kliniek in Kenia die wordt
gerund door een oud-inwoner van de
gemeente Vorden: Bea Andersen-
Schipper.

Mevrouw Andersen-Schipper (37) werd
geboren in Warnsveld maar haar ouders
wonen al weer ruim twintig jaar in
Vierakker. Na een studie medicijnen aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam en
een een studie tropengeneeskunde in
Antwerpen, ging ze in Afrika voor Unicef
en Artsen Zonder Grenzen werken. In
Kenia leerde ze haar man kennen en sa-
men met hem heeft ze twee kinderen.
De heer Andersen - van Engelse afkomst -
heeft in de buurt van Kitale een boerde-
rij waar zo'n 350 mensen werken in de
fruitteelt en veehouderij. Toen de plaat-
selijke bevolking van Kitale er achter
kwam dat de vrouw van Andersen arts
was, klopten de mensen bij haar aan
voor medische zorg. "Dat begon allemaal
zo'n driejaar geleden. De mensen lagen
soms om zeven uur 's morgens al voor
het huis in het gras te wachten", zegt de
vader van Bea Andersen-Schipper. Vol-
gens de heer H. Schipper uit Vierakker
was er in het begin helemaal geen geld
om deze mensen te helpen. "Maar met
geld van familie, vrienden en kennissen
in Nederland kon er in een huis vlakbij
de boerderij een kliniek worden gestart",

zegt hij.
Om de hulp aan de kliniek in Kenia in
goede banen te leiden is in Vierakker de
Stichting Ondersteuning Kitale-Project
(SOK) opgericht. Jaarlijks heeft Bea
Andecsen 15.000 gulden nodig voor de
exploitatie van de kliniek. Tot nu toe
heeft de stichting 10.000 gulden ingeza-
meld. "De kliniek loopt goed", schrijft
Bea Andersen afgelopen zomer in een
brief aan haar ouders. "Elke dag komen
hier zo'n 20 tot 25 patiënten. Meestal zijn
dat patiënten met malaria, diarree of
luchtweginfecties. Sommige mensen
moeten opgenomen worden voor behan-
deling. Tussen de bedrijven door komen
vrouwen binnen om te bevallen. Als we
niet in staat zijn om de gewenste behan-
deling in onze kliniek te geven, dan moe-
ten we de patiënten doorsturen naar het
ziekenhuis in Kitale. Helaas weten we
dat dat niet altijd een succes is, want het
ziekenhuis daar kampt met een eeuwig
tekort aan medicijnen en de verpleeg-
kundige zorg is zeer gebrekkig. Vaak ke-
ren de patiënten niet eens terug".
Voor de toekomst is de grootste wens van
Andersen om een klein laboratorium te
starten. "De grootste onkostenpost zal
ook daar het salaris van de laborant zijn",
schrijft ze. "Zodra onze financiële situ-
atie stabiel genoeg is om deze kosten te
kunnen dragen, dan zullen we met het
laboratorium beginnen. Een automa-
tisch gevolg zal dan zijn dat we een bete-
re diagnose kunnen stellen en meer
kunnen doen op het gebied van behan-
deling." In haar brief laat mevrouw
Andersen weten dat op het gebied van
sponsoring en giften alle kleine beetjes
helpen. "Voor 75 cent kan iemand al be-
handeld worden vmr malaria en l dag
vis voor het voecMpsprogramma kost
twee gulden", aldus Andersen.

Wie het Kitale-project wil steunen kan te-
lefonisch contact opnemen met de heer
H. Schipper in VieAcer (52 30 41) of een
bijdrage storten or^pro 7696568 t.n.v. de
stichting SOK Vierakker.

Informatieavond IVN
Natuurgidsencursus
Het IVN Noord-Midden Achterhoek en
Zutphen-Warnsveld start in januari weer
een natuurgidsencursus. Voor mensen
die interesse hebben om deze cursus te
volgen wordt er op dinsdagavond 9 de-
cember een informatieavond gehouden
in 't Onderschoer aan de Beukenlaan in
Barchem. Wanneer deze datum slecht
uitkomt dan is er ook nog een informa-
tieavond op donderdag 11 december in
de Kaardebol aan de Harenbergweg l in
Zutphen. Voor meer informatie: (0575)
46 73 04.
De natuurgidsencursus begint op 6 ja-
nuari en eindigt voor de zomervakantie
van 1999. Het is een interessante cursus
waarin zowel natuur als milieu aan de
orde komen en veel tijd is ingeruimd
voor zelf ontdekken en onderzoeken.
Bovendien leert de cursist allerlei werk-
vormen om de eigen kennis en betrok-
kenheid over te dragen aan anderen.

Anbo

Jong Gelre
Vrijdag 28 november houdt het Regio-
bestuur van Jong Gelre een volleybal-
toernooi welke gehouden wordt bij
"Appie Happie". Ook de afdeling Vorden
zal met enkele teams vertegenwoordigd
zijn. Aan dit toernooi wordt een speciale
prijs verbonden. Een zogenaamde
"Overal" prijs.
Deze prijs wordt beschikbaar gesteld
voor dat team dat het leukst, sportiefst
of gewoon het "opvallendst" voor de dag
komt.

De Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen houdt op vrijdag 28 november
een informatiemiddag in het Dorpscen-
trum over "Onafhankelijke indicatieor-
ganen". Dit is een nieuwe richting in de
gezondheidszorg. Het thema wordt na-
der belicht door mevrouw Katrien van
Scheyen, clustercoördinator ouderen
van de Regionale Patiënten en Consu-
menten Federatie van de Stedendrie-
hoek.
Per l januari van het volgend jaar zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor de uit-
voering van de indicatiestelling voor de
thuiszorg, verzorgingshuizen en ver-
pleeghuizen. Regionale Indicatieorga-
nen gaan zorgdragen voor de hulpvraag-
analyse en indicatiebeoordeling van
mensen die zorg en verpleging nodig
hebben.
Leden die vervoer nodig hebben, kunnen
contact opnemen met 55 20 03 of 55 41
68.

Bridge

BZR Vorden
UITSLAGEN 17-11: Groep A: 1. v/d List
68%, 2 t/m 5 met 52.1% zijn: v. Burk/Hen-
driks, v. Asselt/Vruggink, v. Gastel/Wij ers
en Lagesdijk/v. Schieveen.
Groep B: 1. Vruggink/Vreeman 61.8%, 2.
Warnaar/Aanholt 61%, 3. de Bruin/Giele
59.7%.

UITSLAGEN 19-11: Groep A: 1. Hen-
driks/v.d. Veen 71.9%, 2. den Elzcn/His-
sink 60.9%, 3. mw/hr Polstrat 57.8%.
Groep B: 1. v.d. Vlugt/Gille 63.1%, 2. v.
Asselt/Warnaar 59.7%, 3. Bergman/ge-
richhausen 56.8%.

De winter wordt
j&Èfc. & £ JLyf n feest

als de."}..'
schilder

is geweest.

De schilder maakt uw huis 'n feest om in te wonen. Want de schilder combineert de modernste tech-
nieken met de perfecte ondergrondbehandeling. Zodat uw kostbaarste bezit niet alleen wordt ver-
fraaid maar ook degelijk wordt beschermd. Daarbij adviseert de schilder u vakkundig waar het gaat
om stijlvolle kleurcombinaties. En voor behang- en binnenschilderwerk geeft de schilder u ook nog een
fraaie winterpremie!

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEI BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

S C H I L D E R S B E D R I J F

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrjf- glas in lood atelier
VJNtttJfil D

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08

Uitstekend concert Jubal
Muziekvereniging Jubal uit Vierak-
ker/Wichmond gaf zaterdag 22 no-
vember het jaarlijkse najaarsconcert
in het St. Ludgerusgebouw in Vier-
akker. Voor een goed gevulde zaal
brachten drum- en lyrakorps en har-
monie een uitstekend concert.

De drumband, onder leiding van Willy
Tijssen, beet het spits af met eerst een
presentatie van een tweetal serieus en
geconcentreerd spelende leerlingen, ge-
volgd door "Jubal Stars" van voormalig
instructeur Marius Bongers. Vervolgens
werd een medley gespeeld van bekende
Nederlandse volks- en kinderliedjes met
als titels "Holland Songs" en "Songs van
Toen". Een ritmisch pittig werk was het
nummer "Jennifer" dat de vertolking
was van een jong en sprankelend meisje.
De drumband speelde als laatste num-
mer een schlager van de bekende Duitse
zanger Heino, genaamd "Treue Berg-
vagabonden".
Daarna was het de beurt aan de harmo-
nie, gedirigeerd door Marcel Voskamp.
Het harmonieorkest begon met het iet-
wat plechtige en gedragen "East Anglia",
dat goed muzikaal gespeeld werd. De
klankbalans was echter wat scheef door
het tekort aan houtblazers. Jubal kan
met name bij de klarinetten wel wat aan-
vulling gebruike. Bij het tweede nummer
"Time to say goodbye" of in het Italiaans:
"Con ie partiro" was de stemming wat
moeizaam op een aanktal kritische mo-
menten. Gaandeweg werd dit bekende
nummer van Andrea Bocelli steeds
sprankelender, waarbij naar een duide-
lijk hoogtepunt werd toegewerkt. Na
Italië was Spanje aan de beurt met "El
valse del camino", waarbij Jubal het zich-
zelf beslist niet makkelijk heeft gemaakt.

Deze snelle wals is technisch moeilijk
uitvoerbaar en raakt aan de toppen van
het muzikale kunnen. Toch werd dit mu-
ziekstuk met veel Spaans temperament
gespeeld.
Na de pauze speelde de harmonie verder
met een vrolijk en strak uitgevoerde
"Hogan's heroes march" waar hier en
daar een inzetje verkeerd getimed was.
Dit was absoluut niet het geval bij het
nummer "Wonderfull invention". Dit
werd zeer goed uitgevoerd in afwisse-
lend een statig en pittig tempo.
Oriëntaalse sferen kwamen naar voren
in "Aladdin", muziek uit de gelijknami-
ge Walt Disney-tekehfilm waarbij een
geest uit de (wonder)lamp komt.
Inmiddels was op het podium de geest
ook uit de fles en werd dit stuk vlot en
swingend gespeeld.De trompetsectie
speelde met veel overtuiging een mooie
solo, gelardeerd met een twinkelend
klokkenspel. Met veel elan werd ook
"Music to move" gespeeld, waarin de di-
vese muziekstijlen deden denken aan
een avondje uit naar een cabaret- en
showavond eindigend met een uitbun-
dig slot.
Op stevige wijze werd de avond muzikaal
afgesloten door drumband en harmonie
gezamenlijk de bekende "Belgische para-
chutistenmars" te laten spelen. De avond
werd op vlotte wijze aan elkaar gepraat
door ladyspeaker Ina Wuestman.

Na afloop van het concert werden behal-
ve de traditionele bedankjes ditmaal het
verlotingscommité van Jubal in het zon-
netje gezet. Een muziekvereniging zoals
Jubal in een kleine dorpsgemeenschap
met een beperkt aantal leden kan een
muzikaal geslaagd en gezellige avond
neerzetten.



Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

\) Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 30 november

koud-, warm en
nagerechtenbuffet

ƒ27,50
s.v.p. reserveren, vol = vol

25 december Kerstbuffet/dansant
26 december Kerst a la carte

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

{Gegarandeerd
i de grootste collectie

WAX
i kleding in nederland
188 modellen, vele kleuren

l The Country Store
! Hoofdstraat 39, GORSSEL
,k Telefoon 0575 491349

BOUWMATERIALEN

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

f 20,- kassakorting
op de Braun Oral-B
Plak Control Ultra D 9
• Klinisch bewezen: poetst beter dan een

gewone handtandenborstel
• Meest geadviseerd en gebruikt door tand

artsen
• Optimale plakverwijdering
• Met Power Tip Indicator opzetborsteltjes

BRflun
Actie geldt van 1-11 t/m 31-12-'97

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

GEBOORTE
VERLOVING

HUWELIJ*
JUBILEUM

DANK-0
BETUIGING

MENU

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Kerkstraat 3 Vorden 0575-551519

RESTAURANT DE ROTONDE
Al komt u met de hele familie, dan nóg mag ieder-

een onbeperkt kiezen van de hele menukaart.

Kiezen waar u trek in heeft...
Zelfs met de Kerst!

Denkt u aan een fijn familie-diner?
Met onze vaste-prijzen-keuzemenu's lopen de

kosten niet uit de hand, terwijl iedereen toch kan
kiezen waar hij trek in heeft

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

Tonny Ju£
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573)451161

WEEKAANBIEOINGEN
Op onze herenafdeling
FLEECE SWEATSHIRT

diverse modellen, ê9£ë nu

SUEDINE SWEATSHIRT
pracht kwaliteit, 429r nu %J«Jp«J3

Uit Schotland
LAMSWOL PULLOVERS
V-of ronde hals, 11Q QR
in 4 kleuren, 449r nu IISfp%f3

mode een t rum

Wij feliciteren
Keurslager Eggink
met hun met
GOUD BEKROONDE
FIJNE ROOKWORST

dus:

inillissoil

deze week
voor iedere klant
EEN GRATIS
FIJNE ROOKWORST
VAN KLEURSLAGERIJ EGGINK
* bij besteding vanaf f 75,00

Op onze damesafdeling

PULLOVERS in streepdessin

bruin of blauw, 439r nu Uu p U 3

modische KABELPULLOVER
3 kleuren, 439£ê nu

BODYWARMER
doorgestikt model,
div. kleuren, 79$ê nu

ruurlo

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

PULLOVERS
in diverse dessins, ê9rOO nu

49,95

55,-



Biologische groenten
op afspraak bij echte
Groenteman Huitink
De Echte Groenteman J. Huitink heeft
een doeltreffend antwoord gevonden op
de vraag naar biologische groenten.
Want met een abonnement op de Vita-
tas is iedereen van week tot week zeker
van een royale hoeveelheid kersverse bio-
logische groenten of fruit.
Men hoeft alleen maar de informatie en
inschrijffolder in te vullen bij Huitink.
Die heeft ze op de toonbank liggen of
kan er op korte termijn voor zorgen. Op
een vaste dag in de week staat daar ver-
volgens een royale hoeveelheid verse
groenten te wachten, geteeld zonder
kunstmest of chemische besstrijding.
De inhoud van de Vita-tas wisselt met de
week en is dus nooit precies bekend. De
groentespecialist levert er altijd een re
ceptenkaart bij met allerlei smakelijke
ideeën en als het proefabonnement na
vier weken aanslaat een stevige bewaar-
band.

Kerstshow
Bloem- en schikcursussen Willemien
Steenblik uit Warnsveld houdt in samen-
werking met de firma Wijnbergen uit
Laren voor de tweede maal een kerst-
show. Deze show is speciaal bedoeld voor
mensen die graag met de kerst hun ei-
gen versiering maken.
Veel materialen uit eigen tuin - en ook
materialen die bij de bloemist te koop
zijn - zijn verwerkt in verschillende ar-
rangementen. Voor zowel de beginner
als voor de geoefende bloemschikker zijn
er erg veel ideeën op te doen. Men kan
vragen stellen hoe één en ander in elkaar
zit en een pen en papier meenemen is
dan ook aan te raden.
De kerstshow wordt gehouden van l tot
en met 3 december en vindt plaats op de
deel bij pension- en kampeerboerderij 't
Olthof aan de Dennendijk 12 in Warns-
veld. Voor meer informatie kan men bel-
len met bloem- en schikcursussen
Willemien Steenblik, Dennedijk 13 in
Warnsveld, tel. 55 28 10.

Mill's Brothers met
mainstreamjazz
in theater in linde
De Arnhemse gelegenheidsformatie de
Mill's Brothers zal op zondagmiddag 30
november een optreden geven in Theater
Onder de Molen in Vorden. De Mill's
Brothers bestaat uit vier rasmuzikanten
die elkaar kennen van het Arnhemse
Conservatorium. Het viertal speelt regel-
matig samen en richt zich met name op
de mainstreamjazz.
Het orkest bestaat uit Hans Kwakkernaat
(piano), Karle Bardowicks (tenorsaxo-
foon), Dion Nijland (contrabas) en
Florian Hoefnagels (drums). Volgens
Florian Hoefnagels is het repertoire van
The Mill's Brothers het beste te vergelij-
ken met de maistream jazz. Deze stro-
ming in de jazz onstond halverwege de
jaren vijftig en wordt zo genoemd omdat
ze een middenweg volgt. De muziek is
noch traditionalistisch noch modern. De
stijl van Hans Kwakkernaat kan het beste
worden vergeleken met de Canadese pia-
nist Oscar Peterson. Het grote voorbeeld
van tenorsaxofonist Karle Bardowicks is
Stan Getz terwijl het samenspel van
Dion Nijland (contrabas) en Florian
Hoefnagels (drums) veel weg heeft van
de stijl van Ray Brown.
Het theater in Linde is sinds een aantal
weken op de jazztoer. Zo trad deze
maand tot twee keer toe het gipsy-swing
quartet Coco Brival uit Zuid-Frankrijk in
Linde op. Het theater is voor de komende
weken dan ook omgedoopt in jazzpodi-
um Onder de Molen. Na het concert van
de Mill's Brothers op zondag 30 oktober
zal op zondag 14 december China Cat
haar opwachting maken. Voor meer in-
formatie en reserveringen: (0575) 55 69
87.

Welkoop houdt mini-kerstmarkt op 13 december als afsluiting van herinrichting buitenterrein:

Duizend bloembollen voor 't Beeckland

Eigenaar W. Weenk van de Welkoop
in Vorden heeft vorige week duizend
bloembollen geschonken aan scho-
lengemeenschai^t Beeckland. Jaar-
lijks verrast de V^Bcoop een instantie
in Vorden met on gebaar. Vorig jaar
werden bijvoorbeeld de bewoners van
de Wehme in de bloemetjes gezet.

De bloembollen ip len in ontvangst ge-
nomen door de heer G. Nijland. Hij is do-
cent Aanleg en Onderhoud aan 't Beeck-
land. Op het moment van overhandiging
was de heer Nijland bezig met een tuin-
les. "In Vorden gaat het verhaal dat de ag-

rarische tak van onze school gaat ver-
dwijnen. Maar daar klopt dus helemaal
niets van. Het is wel zo dat dit gebouw
aan de Nieuwstad straks didltgaat na de
uitbreiding op het Hoge. vfeht dan ver-
huizen we daar naar toe. Maar dat bete-
kent dus dat we met het agrarische on-
derwijs stoppen", zegt de heer Nijland.
Naast aanleg en onderhoud kent de afde
ling Landbouw en Natuurl^^ Omgeving
ook nog de richtingen di^rnhouderij,
plantenteelt en verwerking agrarische
produkten.

De Welkoop in Vorden heeft de afgelo-

pen maand keihard gewerkt aan de her-
inrichting van het buitenterrein. "Voor
onze klanten was dit wel eens lastig.
Vanwege deze overlast willen wij nu iets
terugdoen richting onze klanten en
daarom houden we op zaterdag 13 de-
cember een mini-kerstmarkt op ons ter-
rein", zegt de heer W. Weenk.
Ook voor de kinderen heeft de Welkoop
iets leuks in petto. Alle kinderen uit
Vorden en omgeving kunnen op zater-
dag 29 november hun schoen zetten bij
de Welkoop. De schoenen kunnen op
woensdag 3 december weer worden op-
gehaald.

Sinterklaastoer VAMC
De Graafschaprijders
De toercommissie van de Vordense auto
en motorclub "De Graafschaprijders"
houdt zondag 30 november een zoge-
noemde "Sinterklaastoer". Een toertocht
met een lengte van 125 kilometer. Door
de organisatie is een rit uitgezet door De
Achterhoek en Salland. De start is tussen
vanaf cafe-restaurant 't Wapen van
Medler. Voor inlichtingen kan men bel-
len met 55 64 76.
De VAMC "De Graafschaprijders" heeft
zondag 30 november nog een evenement
op het programma staan te weten een
orienteringsrit met een lengte van 52 ki-
lometer. Deze rit is uitgezet door Jan
Slagman, Gerrit van Veldhuizen en Bert
Regelink. De start van deze orienterings-
rit is vanaf gasterij Schoenaker.

Onderscheidingen voor
leden Cantemus Domino
Twee leden van het katholieke kerkkoor
Cantemus Domino werden zondagoch-
tend in de Sint Antoniuskerk in
Kranenburg in het zonnetje gezet door
voorzitter A. Eijkelkamp. Het gaat hier
om mevrouw W. Gunnewijk-Huitink en
de heer J. Besselink die respectievelijk 25
en 40 jaar jaar lid zijn van het koor. Het
tweetal ontving een zilveren en gouden
speld en draaginsigne van de Nederland-
se Sint-Gregoriusvereniging en de bijbe-
horende oorkonde.

Trekking St. Nicolaasactie

1e trekking 18 november 1997

30 VERRASSINGSPAKKETTEN
Naam

WJ.M. Versteegen
Monique Stokkink
J.W.Wolters
W. Messing
Haverkamp
M. Bos
Fam. Arends
Mevr. Jansen-Leenen
M. van der Linden
J. Gotink
D. Muller
A. Knoet
H. J. Hellewegen
L. Dekkers
J. Smid
Lenselink
B. Rossel -
J.B. Zweverink
A. Arfman
C.A. Bosch
H J. Memelink
G. Romeynders

Adres

Molenweg 5
Bevrijdingslaan 61
Heidepoiweg 2
Hoetinkhof 181
Het Kerspel 18
Raadhuisstraat 4
Vierak.straatw. 32
Industrieweg 1a
Hoetinkhof 7
Eikenlaan 24
Kerkhoflaan 11
Margrietlaan 4

Plaats

Vorden
Wveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Burg. Vunderinkhof 17 Vorden
Margrietlaan 10
Brinkerhof 76
P.v.Vollenhovenl. 1
Strodijk 9
De Hanekamp 19
De Leuke 2
Het Hoge 23
Geesinkweg 9
De Banenkamp 5

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

J. van Hal
Alie de Vries
P.S. Gerritsen
M. van Mierlo
Renske Bargeman
A.H. Bosch
H J. Gotink
J. Groen

Molenweg 12
Hoetinkhof 51
Margrietlaan 16
Het Elshof 6
Hoetinkhof 37
Almenseweg 34
W. Alexandertaan 2
W. Alexanderiaan 7

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

15VLEESPAKKETTEN
Naam

D. Horsting
Joost Bloemendaal
J.M. Oudsen
A. Bos
Jetty Leferink
W. Wilgenhof
M. Berentsen
J. Leunk
C. Vlaming
H.W. Sloëtjes
A. Grotenhuys
H.G. Dijkman
J.J. Spithoven
Ada Winkels
Mevr. Hendriksen

Adres

Enkeweg 12
Het Hoge 20a
Het Wiemelink 4
De Steege 3
Molenweg 35
De Haar 22
De Voornekamp 9
Margrietlaan 23
Het Kerspel 19
Hoetinkhof 57
Stationsweg 3
Kapelweg 10
Pastorieweg 29
Almenseweg 40a
Brinkerhof 71

Plaats

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden



HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

ELU compacte SDS+ boorhamer
22 mm. Vermogen 600 Watt. Links/rechts
draaiend. Slagenergie 2,4 joule. Gewicht

2,3 kilo. In koffer met gratis 13 mm boor-
kop en adaptor (tevens bithouder).

Bouwlamp 'Prima'
Nieuw Italiaans armatuur.
Slag/stootvast kunststof, spuit-
water- en stofdicht (IP 65), v.v.
fluorescentiebuis 38 Watt en aansluitkabel 5 m.

Set van 18 Heller SDS+ boren
18 hoogwaardige boren in oprolbaar etui:
. 5 stuks 6 mm, lengte 160 mm
. 5 stuks 8 mm, lengte 160 mm
. 5 stuks 10 mm, lengte 160 mm
. 3 stuks 12 mm, lengte 160 mm
Zolang de voorraad strekt.

Thermo werkhemd
Geruit met knoopslui-

ting. 100% katoen met
polyester voering.

Kleuren: rood, blauw
en groen. M-XXXL.

Laser-waterpas
Met speciale horizontale
libelle 0,5 mm/m, laser 670 nm,
incl. uitrichtvoeten voor het eenvoudig
uitrichten zonder niveauregelaar. Inzetmo-
gelijkheid van een prisma. Lengte 60 cm.
Horizontaal uitrichten wordt door het licht
draaien aan de uitrichtschroef ingesteld.

. e H S

*- uK«nS

Spoofstraat 28, 7261 AE Ruurto

Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

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

Prijzen incl. BTW

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

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

WILT U MEE NAAR DE

SURPRISE-
SHOW

van
Henny Huisman?

in Aalsmeer
op 6 december

Nog enkele kaarten beschikbaar.
Bel voor meer inlichtingen:

HAVI Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

KERSTSHOW
Wanneer?

Maandag 1 dec. t/m woensdag
3 dec van 11-21 uur;

donderdag 4 dec. van 11-17.30 uur
Waar?

Pension/kampeerboerderij 't Olthof, tam
Wagenvoort, Dennendijk 12, Warnsveld
(tegenover de Boggelaar de Dennendijk

op)
Waarom?

Deze show is bedoeld als inspiratiebron
voor het maken van uw eigen kerstarran-
gementen: voor zowel de beginnende als
de geoefende btoemschikker zijn er veel

ideeën op te doen.
De toegangsprijs bedraagt f 5,- p.p.

Een passend drankje inbegrepen

Graag tot ziens ^^^^^\
op de show ^r^ J

bloem en schik J
' ' *

WILLEMIEN STEENBLIK
Dennendijk 13, 7231 RD Warnsveld

Telefoon (0575) 55 28 10

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk word^iu een echt kunstwerk,
uw diploma's kïijge^^Bmeer inhoud en
uw fraaie reprodukfl^^Dt de wand als npoit tevoren

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

De keuze is enorm; va^dassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein^^Korgen ervoor dat de lijst
exact op maat gema J^H.dt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

ZONDAG

- Plafondafrverking

- Wandafwerking

- Gordijnenen
raamdecoraties

- Vloerbedekking, parket
en laminaat

Bezoek onze showroom
en profiteer alleen op

deze dag van

10% KORTING
op een totaal inrichtings-

pakket.

HARMSEN
VAKSCHILDERS HOME
Zelhemseweg 21 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

*OSMAN
•QROENSPECIALIST

KERSTBOMEN
kwaliteit v|i||||kwekeri j

BLAUW EN GROEN

8,50

Gratis kèrstgroen voor

Verkoop elke dag vanaf 9 uur.
Kervelseweg 23, Hengelo (G.),

tel. (0575) 462619

Binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar
zowel tijdelijke als vaste medewerk(st)ers voor

o.a. de volgende functies:

LOODGIETERS / CV-MONTEURS
ELECTROMONTEURS

CONSTRUCTIE BANKWERKERS / LASSERS
LTS-ERS METAAL

MTS-ERS (zowel E als W)
MACHINE BANKWERKERS

KANTOORPERSONEEL

Bent u de vakman die we zoeken?
Neem dan vrijblijvend kontakt op.

Wij zijn ook na kantooruren bereikbaar.

LUBRON... DAT WERKT!

PER S O N E E L O R G A NI S AT IE B V

St. Michielsstraat 2a Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 46 O l Fax (0575) 46 46 03



Tractoren vormen erehaag

Vrijdag 21 november zijn Gerard Sarink en Marian Nendels in het huwelijk getreden. Gerard is
al meer dan zestien jaar werkzaam bij Agrarisch Loonbedrijf Groot Enzerink in Vordeh. Gerards
collega's bij Groot Enzerink wilden zijn huwelijksdag natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Vandaar dat vijf tractoren en één hakselaar - allen met zwaailamp en versiert met ballon-
nen en roosjes - meereden om het bruidspaar te begeleiden. Op de foto het bruidspaar omringt
door de medewerkers en machines van Loonbedrijf Groot Enzerink.

Voetbal
WVorden
UITSLAGEN: MVR Al-Vorden Al 3-2; KSH
Al-Vorden A2 4-2; Vorden Bl-ABS BI 3-1;
Vorden Cl-Zutphen Cl 2-4; Vorden Dl-De
Hoven Dl \A\ Vorden El-Be Qiiick El 4-2;
Gazelle N. F2-Vorden Fl 0-3; Vorden F3-
Oeken F2 2-7.
Vorden 2-Grol 4 4-0; Vorden 3-Markelo 4
0-1; Steenderen 3-Vorden 4 0-7; Worth Re.
5-Vorden 5 2-0; Sociï 5-Vorden 6 7-5.

PROGRAMMA: Vorden Al-SDouc Al,
Vorden A2-Meddo Al, ZAC B2-Vorden BI,
Vorden Cl-V&L Cl, Vorden E2-WHC E8,
De Hoven E2-Vorden E3.
V&K l-Vorden l, Vorden 2-Hector 2,
Vorden 3-Ruurlo 4, Gorssel 3-Vorden 4,
Steenderen 4-Vorden 5, Dierense B. 5-
Vorden6.

SVRatti
UITSLAGEN: Ratti Cl-Rietmolen Cl 2-0;
Ratti Dl-DEO Dl 0-1; Ratti El-Neede E2 2-
0; Ratti Fl-Ruurlo F2 10-0, Reunie F5-Ratti
F2 1-7.

PROGRAMMA: 29-11: Deventer Al-Ratti
Al, Tatti Cl-Neede C3, Ratti 5 (zat.)-WHCZ
8 / 30-11: Wolfersveen 1-Ratti l, SHE4-
Ratti 2, Ratti 3-Gorssel 5, Ratti 4-Erica '76
10, Rekken 1-Ratti l (dames).

Sociï
UITSLAGEN: Sociï F-Zutphania F 6-0,
Brummen E-Sociï E 0-7, Sociï C-ANK C 1-1,
Peeske A-Sociï A 4-3, Sociï 1-SVBV l 1-1,
VIOS B. 3-Sociï 2 1-3, Sociï 3-Steenderen 2
1-1, SHE 4Sociï 4 2-1, Sociï 5-Vorden 6 7-5,
Sociï 6-Stokkum 3 1-10.

PROGRAMMA: Drempt Vooruit C-Sociï C,
Sociï 1-Baakse B. l, Grol 6-Sociï 2, Sociï 3-
Warnsv. B. 3, De Hoven 5-Sociï 4, Sociï 5-
Baakse B. 5, Zeddam 5-Sociï 6.

Volleybal
Uitslagen
HEREN: SVS 2-Dash l 3-0; Dash 2-WSV l
gestaakt; Dash 3-DSC 3 0-3; Dash 4-ABS 2
3-0; Jongens B: Devolco 2-WSV/SDash
Combi 0-3.
DAMES: Dash 1-SKV 0-3; Blok '71-Dash 2
1-3, Dash 3-Side Out 0-3, Dash 4-WSV l 0-
3; Dash 5-ABS 3 0-3; Dash 6-WSV 4 2-1;
Devolco 11-Dash 7 2-1; meisjes: Dash Al-
WIK l 3-0; Devolco 2-Dash BI 2-1; Dash
Cl-WSV l 0-3; dames recreanten: Dash-
Side Out 3-0.

Programma
15-ll:Dashl-WSVl(MA)
29-11: Overa 2-Dash 3 (H3); SVS 2-Dash l
(MC), Dash 1-SV Harfsen l (MB), Dash 4-
Keizersprong 5 (H3), SVS l-Dash 2
(DdivSG).

Rol-skiën
Wintertriathlon
Op 29 november a.s. vindt voor de vierde
maal in Deventer de Rolski Winter-
triathlon plaats, een evenement dat nog
steeds uniek is in zijn soort! Vormde af-
gelopen zaterdag de ijsbaan van de
Scheg nog het decor voor de opening van
het schaatsseizoen, dit keer is het de
beurt aan triathleten uit heel Nederland.
Bij de wedstrijd-athleten bevinden zich
bekende triathleten als Rob Barel,
Machiel Ittmann en Karin Klaver, maar
ook divese toppe^^^it de rolski/langlauf-
wereld. Zo versw^nen de Nederlands
kampioen rolskiën Annemarie Straub en
Albert Cool aan de start. Diverse triathle-
ten, die onlangs bij het Nederlands
Kampioenschap |^intertriathlon in
Assen ereplaatse^^ehaalden, zijn ook
van de partij. Er doen ook vier deelne-
mers uit Vorden mee: Geert-Jan van
Zeeburg, Jules Honig, Bert-Jan Kolkman
en Eefje Pater.

Wielersport

RTV
In Woerden werden het afgelopen week-
end de regiokampioenschappen veldrij-
den verreden. Hier stonden verschillen-
de renners van de RTV aan het vertrek.
Bij de dames werd de RTV vertegenwoor-
digd door Margretha Klein Brinke uit
Vorden. Zij behaalde een zeer verdienste
lijke zevende plaats in een veld met alle
Nederlandse toppers. Martin Weijers uit
Hengelo stond bij de cyclosportieven aan
het vertrek. Na een goed verreden wed-
strijd kwam hij als derde over de streep
achter Dick Ariessen uit Rhenen en Mart
van Hagen uit Woerden. Bij de veteranen
stond Rudi Peters^aan het vertrek. Hij be
haalde een verdienstelijke tweede plaats,
net achter Martin van Baak uit Woerden,
die een thuiswedstrijd reed. Derde werd
Dick van Dalen uit Aalten.
Door deze uitslagen hebben Rudi Peters
en Martin Weijers zich rechtstreeks ge-
plaats voor het Nederlands Kampioen-
schap.
Bij de Elite/Neo-amateurs was het Brain
Smit uit Duiven die als eerste over de
streep kwam. Jan Weevers uit Zelhem
werd hier vijfde. In deze wedstrijd reden
ook wederom veel nationale toppers
mee.

Afgelopen zondag werd in Sint Michiels-
gestel een Super Prestige-veldrit verre-
den. Bij de elite ging de overwinning
naar Richard Groenendaal, die een thuis-
wedstrijd reed. Rudi Peters werd on-
danks een spectaculaire val toch nog ne
gende bij de veteranen. Margretha Klein
Brinke werd bij de dames knap negende.
Zij liet wederom veel jeugdige rensters

-aehter-zich.- -

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Nemp den now maor Harm, den steet ow 't beste", zei vrouw Geurink. Harm
Geurink ston in 'n kleraziewinkel veur de spiegel te draaien. Al wel een halfuur
was e an 't passen ewes met winterjacks. Dan 'n enen an en dan weer 'n ander.
Maor jao iej wet hoe dat geet. Den had een gruune krage die hee neet zo mooi
von en 'n ander had wat weinig tessen. Maor dizzen, den te now an had , was
weinig op an te marken. Of liever ezeg, niks.

Maor Harm kon altied lastig besluutn. Veural at 't um een nogal priezig ding
ging. En dit jack was nogal priezig. tweehonderd negenen negentig gulden.
Gao maor an staon. En dat von de verkoper nog schappelijk ok. Angezien Harm
d'r ene was die zich veur een dubbeltjen een gat in de boek leet boorn, was hee
't met de pries dus neet eens.

"Veur tweehonderd vieftig gulden za'k um metnemmen en anders laot um
maor hangen". "Dat doe"w dan ok ", zei de verkoper onderwiel hee 't jack weer
tussen de anderen hing., Harm schrok een betjen van zo'n resoluut antwoord
en begon nog weer opniej oaver de pries te drammen. De verkoper wol al nao 'n
andere klant gaon maor Harm trok um an "t vesjen.
"Tweehonderd zestig gulden, lao'w zeggen".

De verkoper, die de tonge zuutjesan op 't derde knoopsgat had hangen, pre
beern röstig te blieven, "t Liefste had e Harm met zien jack in de loch zien vlie
gen." 'k Zal 't met mien baas overleggen". Effen later kwam e weer. "Veur twee
honderd vief en zeuventig mag iej um metnemmen maor dan mo'j 't gauw
wetn anders kriej um helemaols neet meer".
"Goed dan", zei Harm en leep metene met de verkoper nao de kassa.

Weer buutn foetern zien vrouw Harm de konte vol. "Iej altied met ow gepingel-
te, ik schame mien dood".
"Laot hen, 'k heb mooi viefentwintig gulden vediend. Dat was vri'jdagaovund.
Op zaoterdagaovund zaog Harm in de krante een advertentie van de firma
waor hee 't jack ekoch had: "Vanaf maandag alle jacks honderd gulden korting,
uitgezonderd leer".

Harm is 's maondags nog wel op hoge peute weerumme ewes met 't jack. Maor
volle wieter dan de Deurmatte kwam e neet in de winkel. De baas leep t'r zelf
toovallig en poeiern um af. "At alle klanten waarn zoas iej", had e tegen Harm
ezeg, "dan deij ik vanaovund de deure nog op slot". En zo zol 't t'r wel meer
gaon biej ons in d'nAcrj^hook.

H.Leestman.

D a m m e
Schooldammen
Afgelopen week werd het jaarlijkse
"schooldamkampioenschap van de ge-
meente Vorden" georganiseerd door de
damclub. Hieraan werd deelgenomen
door de basisscholen uit Kranenburg,
Wichmond en Vorden. ledere school had
één of twee teams afgevaardigd, bestaan-
de uit een viertal jeugdige spelers. In to-
taal waren er 9 teams opgegeven, ver-
deeld over de 5 scholen die de gemeente
Vorden rijk is.

Volgens verwachting ging het eerste
team van de Garve uit Wichmond met de
eer strijken. Met twee kanjers in hun
midden waren zij de te kloppen ploeg.

Fleur Pardijs en Steven van der Pavert
zijn de meest recente jeugdkampioenen
van de damclub in Vorden. Steven de na-
jaarskampioen 96/97 en Fleur de voor-
jaarskampioen 97. Na het behalen van
het najaarskampioenschap moest Steven
even uitrusten van de geleverde presta-
ties. Vandaar dat hij het dambord om-
draaide en zich beperkte tot het schaak-
bord. Het schaakbort telt immers maar
64 velden, het dambord daarentegen 100
velden! Een niet gering verschil. Dat
Steven het dammen niet verleerd is bleek
al snel. En van Fleur wisten wij al dat zij
heel goed kan dammen. De damestop in
Nederland gaat nog wat beleven.

In het kielzog van Fleur en Steven deden
Ruben Rensink en Jasper Burkink hun
uiterste best. Met z'n vieren waren zij ie
dereen te slim af en wonnen alle' wed-
strijden; Ook het tweede team van de
Garve deed het uitmuntend. Zij verloren
slechts van hun grote broer. Maar het
tweede team had wel de topscorer van
deze middag in haar midden. Niemand
minder dan Oscar ter Bogt won maar
liefst alle wedstrijden. Een knappe pres-
tatie. Op-de derde plaats-eindigde.het

eerste team van het Hoge. Vroeger was
school het Hoge de ongekroonde koning,
maar de laatste jaren moeten zij een stap
terugzetten.
De eerste drie teams hebben zich ge
platst voor de regiofmale die op zaterdag
13 december wordt gehouden in
Warnsveld. Noteer deze datum en ga de
jongens en meisjes aanmoedigen. Het
wordt weer tijd dat een school uit Vorden
kampioen van Nederland wordt. De laat-
ste keer was in 1993 toen school het Hoge
deze formidabele prestatie leverde. En
wie wil er niet in open rijtuig binnenge
haald worden in Vorden? Er zijn niet veel
mensen die dat kunnen zeggen!
De sterkste twee spelers van ieder team
kregen van de damclub een mooi "dam-
paspoort". Met dit paspoort in handen
heeft de trotse bezitter recht op maar
liefst tien gratis damlessen.

pupillenaantal van
voetbalvereniging
Vorden groeit fors
Tijdens de jaarvergadering van voetbal-
vereniging Vorden liet voorzitter J. Rou-
wenhorst weten dat de vereniging mo-
menteel 296 leden kent. Wat betreft de
senioren is men stabiel gebleven.
Desondanks toch een ledenwinst van 21.
Dit is te danken aan de aanwas van pu-
pillen. Er zijn thans 9 pupillenteams.
Financieel is de vereniging gezond. De
door penningmeester Bert Beek inge
diende begroting werd door de leden
goedgekeurd. De gezonde situatie van
'Vorden" is mede te danken aan de aktie
ve aktiviteitencommissie die door aller-
hande akties een leuke cent voor de ver-
eniging heeft binnengebracht. Ook het
komende voorjaar worden weer tal van
evenementen georganiseerd.
De aftredende bestuursleden Herman
Vrielink en Jenny Hartman werden her-
kozen. Jacques Weg stelde zich niet her-
kiesbaar. Zijn plaats wordt voortaan in-
-genomen-door Werner Raldtov.



Op eerste en tweede kerstdag bieden wij u
-evenals voorgaande jaren- de mogelijkheid
om in een sfeervolle entourage te genieten
van ons alom geprezen warm- en koud
'lopend' buffet-dan$ant voor de vriendenprijs
van f . 85,—per persoon. Ontvangst tussen
17.00 - JcV.00 uur Aanvang buffet 18.00 uur.
De muzikale omlijsting \\~ordt verzorgd door
Combo 'Return'.
Ons a la Carte Restaurant is eveneens op
beide dagen normaal geopend zodat u op uw
eigen tijdstip, naar eigen inzicht en budget
mr kerstmenu kunt samenstellen.

Dorpsstnutl 24 lorden. Tel. 0575-551312 /v/.v 0575-553740

Wij houden slechts 3 dagen een

GRANDIOZE
MAGAZIJNVERKOOP
van damesVherenVkindercollecties van 1996

met kortingen tot 75%

V sser
M O D E

Kom en profiteer

OP = OP
Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden, (0575) 55 13 81

Boven 25 m
1m2

GRATIS
Aanbiedingen uitgezonderd

Lochem
Parket 6 Tapijt
Maandag gehele dag gesloten

Di. t/m vr. voor de rïiiddag gesloten
Centrum Lochem, tel. (0573) 258952

Actie

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de GAMOG-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 10 nov. t/m zondag

16 nov. 1997.

Bij een
jaarverbruik
van:

800 m3
1000 m3
1200 m3
1400 m3
1600 m3
1800 m3
2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 m3
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

20 m3
25 m3
30 m3
35 m3
40 m3
45 m3
50 m3
55 m3
60 m3
65 m3
70 m3
75 m3
82 m3
89 m3
97 m3

104 m3
112 m3
124 m3
137 m3
149 m3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-ll-'97
vaa-

37 m3
47 m3
56 m3
65 m3
75 m3
84 m3
93 m3

103 m3
112 n>3
121 m3
131 m3
140 m3
154 m3
167 m3
182 m3
195 m3
210 m3
233 m3
256 m3
279 m3

Het weckstreefvcrbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

GANIIG
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0575 - 597 280

leuke
kinder-
pyjama's

van 12,95 nu voor:

dames ribshirt
met lange mouw van

kindermaten
van 15,00 O f t_

 voor

voor: 9,95

advertentie geldig
t/m 29 november 1997

.M-XL
leuren

norm. 19,95

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR

LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

095

15:
kinder-
katoenen
maillot

van 12,50 voor:

995
kinder katoenen
broek van
met riem 29,95

voor: W!»
mode voor
het héle gezin

fashion



Bedweter of betweter? Met die nieuwe spelling weet je

maar nooit. Maat één ding is wel zeker: Morgana heeft

een ongelofelijk mooie én grote collectie slaapkamers.

Klassiek of modern, een- of tweepersoons, voor jong

en oud, mét of zonder kasten? Bij Morgana vindt u het

allemaal. Is het dan gek dat we veel verstand van slapen

hebben? Wij weten niet beter. In dat opzicht mag u ons

gerust "bedweters" noemen.

Eenpersoons slaapkamers
Monumentale slaapkamer "Vito" in blank beuken of tiSFen-fmeer.

Het ledikant iets hoger dan normaal, de afwerking subliem.

Hét bewijs dat comfort en kwaliteit heel goed samen pion.

Ledikant (90 x 200 cm) vanaf ƒ.395,-

Slaapkamers met ruimte
Overbouwkamer "Miriam" biedt zeer veel kastruimte.

Hier uitgevoerd in blank beuken, maar ook leverbaar in diverse

andere kleurstellingen. Ledikant mét bovenbouw vanaf 2.495,-

Compleet met hoekkast (als afgebeeld) vanaf 3.995,-

(excl. koofverlichting)
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GEOPEND

Romantische slaapkamers
Slaapkamer "Serafma" is een ontwerp in de karakteristieke

landhuisstijl. Leverbaar in diverse fraaie kleurstellingen en

uit te breiden met tal van kastmogelijkheden.

Ledikant (160 x 200 cm) al vanaf ƒ.995,-

Boxspr/ngcom b/n at/es A
Het summum van slaapcomfort, zo'n boxspring. Geheel afgewerkt met

stofbekleding op hoofd- en voeteinde. De stofkeuze is eindeloos, net

als het ligcomfort Afgebeeld is de verstelbare boxspring "Chester",

ook in eenpersoons uitvoering leverbaar.

Prijsindicatie: (90 x 200 cm) vanaf ƒ.995,-

Nachtruststudio

Morgana heeft een eigen Nachtruststudio, waar u alle

denkbare combinaties van bedbodems en matrassen in de

( praktijk gedemonstreerd ziet De laatste snufjes

en de nieuwste high-tech in gebruiksgemak

vindt u bij Morgana Slaapkamers.

•ERKEND

Moderne slaapkamers
"Focus" is een eigentijdse slaapkamer

met fantastische kleurcombinaties van blank ahorn met wit, blauw,

rood, zilver of zwart De comfortabele rugkussens zijn even mooi

als functioneel. Bedset (140 x 200 cm.) incl. rugkussens en 2

tafels met lade: 2.695,- Diverse bijpassende kosten leverbaar.

complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten

toilettafels OFCTCniCE
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LUBBERS
slaapkamers

waterbedden

dekbedden

kussens

Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575-464600
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com

overtrekken stijl + kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven
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