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Gemeenteraad accoord
met privatisering van
sporthal 't Jebbink
De gemeenteraad is vorige week dins-
dagavond accoord gegaan met de pri-
vatisering van sporthal 't Jebbink.
Alleen de Partij van de Arbeid stemde
tegen het voorstel. De heer Voortman
was van mening dat de gemeente eerst
moet gaan praten met de sportclubs
die gebruik maken van de hal. "Dat is
op dit moment veel belangrijker dan
een uitspraak van de gemeenteraad.
Het is geen juiste volgorde om eerst in
stemmen met de privatisering en daar-
na te bekijken of het haalbaar is", al-
dus Voortman. De PvdA wilde het voor-
stel van het college aanhouden. De an-
dere fracties zagen hier niets in.
Aanleiding van de discussie was de
brief die de vier hoofdgebruikers van

de sporthal hadden geschreven. Het
gaat hier om zaalvoetbalclub Velocitas,
volleybalvereniging Dash, gymnastiek-
vereniging Sparta en badmintonclub
Flash. Deze schreven in hun brief dat
ze op maandag 11 november tijdens
een bijeenkomst met wethouder
Aartsen overvallen waren toen ze geïn-
formeerd werden over de privatisering
van de hal.
Tijdens de commissievergadering van
woensdag 13 november vonden met
name D66 en de PvdA dat wethouder
Aartsen de clubs veel te laat geïnfor-
meerd had. D66 kwam tijdens de raads-
vergadering terug op de eerdere uit-
spraak om het voorstel om over te gaan
tot privatisering voorlopig terug te
trekken. Volgens M. Bakker zou dit het
proces alleen maar vertragen. Het CDA
en de WD zwaaiden wethouder M.
Aartsen alle lof toe en vonden dat ze
juist snel had gehandeld door nu al
met de clubs te gaan praten.

Goed bezochte reunie
David. G. Alfordgroep
De jubileumreunie die zaterdag-
middag in verband met het 50 jarig
bestaan van de scouting van de
David G. Alfordgroep uit Vorden
werd gehouden was niet alleen ge-
zellig maar werd bovendien goed
bezocht door een groot aantal oud-
leden uit diverse periodes.

De bijeenkomst vond plaats in en rond
het clubgebouw aan de Hilverinkweg.
Volgens sommige oud-leden was er
sinds de eerste bouw niet veel veran-
derd. De David G. Alfordgroep die na
de oorlog werd opgericht dankt zijn
naam aan een Brits oorlogsvlieger die
in de Achterhoek met zijn vliegtuig
neerstortte en vervolgens in Vorden en
omgeving allereerst een onderduik-
adres vond en die vervolgens weer naar
Engeland werd "gesmokkeld".

Zaterdagmiddag vormden zich in de
diverse lokale^teroepen van bekenden
om onder he^^enot van koffie met
cake en later een drankje oude logboe-
ken en foto's te bekijken. Uit heel
Nederland kwam men naar zijn of
haar oude groep om herinneringen op
te halen. Verl^nners en rowans had-
den tevoren e^Rle pionierobjekten ge-
maakt waaronder een kabelbaan.
Buiten was een groot formaat kamp-
keuken gebouwd waar, op twee hout-
vuren, een satestokje kon worden ger-
oosterd. Traditioneel brandde het
kampvuur waar op primitieve wijze
stokbrood kon worden bereid. Het was
een goed teken dat de meeste bezoe-
kers de volle drie uur en langer bleven.
De leiding van de David G. Alfordgroep
toonde zich na afloop erkentelijk voor
het slagen van deze jubileumviering.

Oliebollenaktie
De Vordense bevolking kent de mu-
ziekvereniging "Concordia" niet alleen
vanwege haar muzikale prestaties en
aktiviteiten, maar ook van haar jaar-
lijkse oliebollenaktie. Deze aktie, wel-
ke op 6 en 7 december wordt gehou-
den, staat dit jaar in het teken van een
jubileum. Behalve het feit dat men
voor het twintigste achteenvolgende
jaar de oliebollen zelf bakt zal ook de
150.000e oliebol gebakken worden.
Voor de leden van de bakploeg een re

den om de bewoners van Villa Nuova,
het Enzerinck, de Wehme en het kloos-
ter op de Kranenburg op vrijdag te
trakteren op het jubileumbaksel.
Natuurlijk zullen de leden van
Concordia de oliebollen wederom huis-
aan-huis gaan verkopen om daarmede
het instrumentenfonds een financiële
impuls te geven. Bij het huidige leden-
tal en de konstante aanwas van jeugd-
leden blijft het noodzakelijk steeds di-
verse instrumenten aan te schaffen en
te vervangen. De leden van Concordia
hopen erop dat de Vordense bevolking
de oliebollen weer grif zal afnemen.

Verschijning Contact eind 1996
In week 52 (23-27 december) verschijnen voor het laatst in 1996 alle vier
edities van Contact.
• Edities Warnsveld en Hengelo verschijnen op 24 december

copy binnen donderdag 19 december voor 12.00 uur
• Edities Ruurlo en Vorden verschijnen op 24 december

copy binnen vrijdag 20 december voor 9.00 uur

In week l (30 december/3 januari) verschijnen alleen de edities Ruurlo
en Vorden op vrijdag 3 januari. Copy binnen maandag 30 december voor
12.00 uur.

In week 2 (6-10 januari) verschijnen alle 4 edities van Contact weer op de
normale dagen. Hiervoor gelden de normale aanlevert i j de 11.

De redactie

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

Hervormde Gemeente
'/.ondag 8 december 10.00 uur ds. Bluemink uit
Apeldoorn, Partnergemeente.

Hervormde kerk Wichmond
/<>m/<ig 8 december 10.00 uur ds. A. Walpot-llag-
oort.

Gereformeerde Kerk Vorden
'/.ondag 8 december 10.00 uur ds. MA Speelman;
19.00 uur idem.

RK kerk Kranenburg
'/.mening 7 december 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
'/.omlag 8 december 10.00 uur Eucharistieviering
m. m. v. Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
'/.atenlag 7 december 17.00 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
'/.omlag 8 december 10.00 uur Eucharis t ieviering,
Herenkoor.

Weekendwacht pastores: 8-y december pastoor J.
Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts 7-8 december dr. Sterringa, Schoolstraat
9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 u u r e n van
17.00-17.30 uur . U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaa^^iltijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts 7-8 decfmbtr W.F. Haccou, Vorden, tel.
(0575) 55 19 08. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00

Streekziekenhuis Het N i e - Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.
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 06-1 1, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor 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 06-11

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m v r i j . 8.00 tot 10.00 u u r , alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige /aken op afspraak.
l el. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kru iswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via t e l e f o o n n u m m e r
06-8806 ( 2 ( ) c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huw voor / l i i / i s v i T j i l t ' g n i g 24 uur per dag, t e l . (0575)
51 64 63. M n i n j i m i l Winterswijk t e l . (0543) 531053.

Pedicure
I.. I-vers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel , te l . 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Hlke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur b i j SVVOV-kantoor. R a a d h u i s -
s t r a a t . In fo 553348.

Maatschappelijk werk
/ .utphenseweg lc. Vorden . t e l . (0575) 552129,
spreekuur maandag t /m vri jdag 8.30.9.30 uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AH R u i i r l o , t e l . (0573) 452375.

Slachtofferhulp lel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Tax ibedr i j f Tragter , te lefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 u u r in de bus bij de NI l kerk.

Momita Stichting rouwcentrum Met Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel . (026) 445 22 2.0.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur , donderdag 13.30-17.30 uur ,
vr i jdag 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.

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur ; vr. 9.30-17.30 uur , za.
10.30-13.30 uur . In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhu i s s t r aa t 6, t e l . 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur .
Taieltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur , tel . 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
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 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalannering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



De schilder
trakteert

deze winter.
f65,- horting per man per dog!

En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw huis passen. De
vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste technieken. En hij werkt snel en
met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu.
En laat uw huis nog deze winter helemaal opfleuren.

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

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

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

schldersbedr^f-glas in lood atelier

Iets nieuws, iets anders
Stroganoff-rol

Dat moetje proeven!

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

SPECIALITEITEN
DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

STROGANOFF-ROL
5 halen

4 betalen

WEEKEND

KRABBETJES
500 gram f2,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
ACHTERHAM . .
100 gram 11,

SALAMI
100 gram

+ 5 bekende vleeswaren

per 100 gram

f 1,49
l

f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95

4 VLINDERVINKEN + 4 HAMBURGERS

Samen f f j

MARKT AANBIEDING:

Bami of Nasi
1 kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

Ook het adres
voor al uw

huisslachtingen

JAN RODEN BURG *2%:

2 bossen naar keuze

diverse soorten vanaf

Cyclamen 2 stuks
Kerstster Perstuk

9,95
5,95

DE VALEWEIDE bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

ZOETE CLEMENTINES
50 voor

JONAGOLD
3 kilo

WITLOF
1 KILO 2,95 2 kilo voor

KOLDEN HO F's Versmarkt

De

Notenspecialist

uit Rijswijk

op de Vordense

markt

E C L A M E

250 gram

500 gram

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
KANKER8ESTRIIDING

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.

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

CARMEN
RESERVE

CABERNET-
SAUVIGNON

een absolute topper
normaal f 18,95

nu slechts

f 15,95
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

• Concordia 6 en 7 decem-
ber oliebollenactie

• Te koop: Gelderse potka-
chel met onderplaat en dik-
wandige buis f 500,-; 2 x
leren 2-zitsbank kleur lever-
grijs, 1 kost f 300,- en 2 stuks
voor f 500,-; Matchline tv-
kast verrijdbaar met glazen
deurtjes, kleur antraciet f 50,-;
wandklok in Holl. geloogd
eiken kast f 175,-; geïmpreg-
neerde houten schuur met
mastiek dak, 5 jaar oud, afm.
lengte 3,20 m x breedte 2,20
m x hoogte 2,46 m f 600,-;
rotan tafel met glasplaat en 2
rotan stoeltjes samen f 50,-;
VHS videorecorder Amstrad
2 koppen, 3 jaar oud f 200,-;
matras voor twee persoons
bed f 15,-. W.H. Weeke, Het
Eelmerink 6, 7251 VD Vorden,
tel. (0575) 55 37 45

• Gezocht: woonruimte in
Vorden of omgeving voor 1
persoon. Tel. (0575) 55 26 04

• Te koop: mooie Kerstbo-
men Picea omorica, vers van
het land, met of zonder kluit.
H. Hendriks, Uilenesterstraat
15, Keijenborg, tel. (0575) 46
1395

• Concordia 6 en 7 decem-
ber oliebollenactie

• Te koop: wasmachine AEG
en koelkast. Tel. 55 30 53

• Te huur gevraagd: garage,
schuur of andere ruimte,
plm. 20 m3. Tel. 55 31 28
• Te koop: mooie kerstbo-
men, alle maten. Peppelman,
Kerkhoflaan 1a, Vorden, tel.
(0575) 55 27 28

• Te koop: Fiat Uno 60 S
bouwjaar 1988 APK tot maart
1997, prijs nader overeen te
komen. Tel. (0575) 55 36 26

• Te koop: Kerstbomen van-
af f 5,-. Brandenborchweg 10,
Vorden, tel. (0575) 55 67 75

• Te koop: drachtige witte
melkgeit, halflang behaard,
CAE en CL-vrij. Tel. (0575) 55
64 61 (55 67 92)

• Te koop: Duitse herder-
pups. Kleur zwart/grauw, met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd, ouders hd-vrij. Goede
afstamming en lief voor hon-
den. Tel. (0575) 55 65 62

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantiè. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

• Te koop: gekloofd open
haard-hout, eiken, beuk en
berk. Tel. (0573) 45 26 41 (na
17.00 uur)

• Het wordt tijd dat wij zo
weer eens schaatsen gaan.
Denkt u aan de kaarten
voor de ijsbaan? ABN-
AMRO bank 25-11 t/m 6-12

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08
• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825



Wij zijn dolblij met de geboor-
te van onze zoon en broertje
van Bas en Rik

t

Torn

Torn is geboren op 23 novem-
ber 1996.

Jos en Ria
Schröer-Spithoven

Molenweg 16a
7251 EE Vorden
Graag even bellen voor een
bezoekje. Tel. (0575) 55 42 01

Dankbaar en blij zijn we dat

Jade Beau

is geboren op 28 november
1996.

JADE
is de dochter van
Herco en Kitty
kleindochter van
Joke Boersbroek
Jan en Corrie

Beekman

Je komt niet zomaar
in de tijd
als speling van het lot,
je bent verwacht.
We zijn heel blij
met dit geschenk van God.

Dankbaar en heel gelukkig
zijn wij dat wij uit Gods hand
mochten ontvangen

Annelijn
Geboren 29 november 1996.

Wouter en Heidi
Uitten broek-

Brummelman
Jantine t
Jan Joris

Nieuwstad 33
7251 AE Vorden
Tijdelijk adres:
'Nieuwe Spittaal', Zutphen

Blij en trots zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Ate
Ate is geboren op 30 novem-
ber 1996.
Tijd: 10.33 uur.
Gewicht: 3460 gram.
Lengte: 51 cm.

Frits Barendsen
Gerharda Bosman

Dorpsstraat 20a
7251 BB Vorden

Voor alle blijken van belang-
stelling, zowel persoonlijk als
schriftelijk, na het overlijden
van onze lieve vader en opa
willen wij u hartelijk bedan-
ken.

Fam. J. Lenselink
Fam. J.W. Wagenvoort

Vorden, november 1996

De pijn, het gemis, de lege
plek, zullen altijd blijven. Maar
uw vele blijken van belang-
stelling, medeleven en troost
na het zo plotseling overlijden
van mijn lieve zorgzame man
en onze vader en opa

GERRIT JAN BARGEMAN

hebben ons goed gedaan.
Wij zeggen u hiervoor heel
hartelijk dank.

G. Bargeman-
Kloosterboer

Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, december 1996
Het Wiemelink 35

Wegens
familie-omstandigheden is

ENZERINK
TRANSPORT BV

te Empe

woensdag 4 december a.s.
de gehele dag

gesloten

***JKaeiBiBiE*8i0i8i6i^^
l lZaterdag 14 december zijn wij 40 i

jaar getrouwd.
ï

*M
*M
i

Jan Koop
en
Henny Koop-Leppink

Wij hopen dit te vieren met onze kin-
deren en kleinkinderen in café-rest.
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

Tevens bestaat het bedrijf 'De Witte
Smid' 75 jaar.

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur
waarvoor wij u hierbij van harte uit-
nodigen.

l

November 1996
Lochemseweg 26a
7231 PG Warnsveld

Het Jebbink 14
7251 BL Vorden

Telkens zullen we je nog tegenkomen,
werken stond je als een plicht voor ogen,
als ontspanning was de natuur jouw leven,
waarin je nog zoveel wilde geven.

Door een noodlottig ongeval is plotseling van ons
heengegaan mijn lieve man, vader, opa en zoon

AB ENZERINK

op de leeftijd van 66 jaar.

Zutphen:
Empe:

Marie Enzerink-Weenk
Gerard en Rita

Sandra en André
Dennis

José en André
Marijke en Petri

Sanne
Bennie en Renata
J.H. Enzerink-Wullink

Wehl:
Driel:

Zutphen:
Hengelo (Gld.):

29 november 1996
Mulderskamp 4
7205 BV Zutphen

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren
dinsdag 3 december van 18.45 tot 19.15 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Piet Heinstraat 31, Zutphen.

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 4
december om 12.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Mocht u onverhoopt geen rouwcirculaire hebben
ontvangen, gelieve dan deze advertentie als zoda-
nig te beschouwen.
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*Wij nodigen u uit om samen met l
onze kinderen en ouders ons 25-
jarig huwelijk te vieren op vrijdag 13
december 1996.

Tonny Tuenter
Riekie Tuenter-Jansen
Ronnie en Richard

U bent van harte welkom vanaf 15.30
uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

Berend van Hackfortweg 28
7251 XC Vorden cadeautip: ̂

Op vrijdag 6 december hopen wij

Derk en Hentje Bosch

samen meHFize kinderen en klein-
kinderen ons 40-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Receptie vanaf 20.00 uur in 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Recept van de
Sint, 'n verrassing

" "nd!

si tó&pysfp'
'48B8ÖP*

Spaansejflpschnkzel,
per stuk

500 gr. shoarmavlees,
150 gr. saus en
5 broodjes

coburgerham
150 gr. halen,
100 gr. betalen

95

Karbonade 5 halen
4 betalen

Paté
Raad het gewicht van uw stukje paté

en u krijgt het GRATIS

Voor Sinterklaasavond ^^ Q ̂

het snackpakket
kookworst,

drogeworst, leverworst, grillworst

9
Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

Bedroefd, maar dankbaar voor de vele jaren die zij
in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis van
het plotselinge overeen van onze lieve moeder,
groot- en overgroo^Beder

ALEIDA JOHANNA

ROSSEL-WESSELINK
SINDS 14 FEBRUARI 1985 WEDUWE VAN BEREND ROSSEL

op de leeftijd van 88 jaar.

Vorden: H.B. Harmsen-Rossel
W.J. Harmsen

Vorden: B. Rossel
Rolde: B.G. Tjoonk-Rossel

L Tjoonk
Zeewolde: D.G. Wullink-Rossel

G.A. Wullink
Klein- en
achterkleinkinderen

7251 PH Vorden, 25 november 1996
'Groot Obbink', Hilverinkweg 3

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

POTTENBAKLESSEN
Keramische vormgeving en

draailes
dinsdag, woensdag, donderdag-

avond en vrijdagavond.

Info:
Ponenbakkerij Erik Windig

Z.E.-weg 44, Baak
Telefoon (0575) 44 19 95

Ook kinderpartijtjes of een
apart cadeau

«as

(k
echte.

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN
do./vr./za.

5, 6, 7 december

COX ORANGE
HANDAPPELS

tas ca. 3 kg

4,98

BISTRO OF KRUIDEN

KRIELTJES
per kilo

3,98
Ma./di./wo. 9, 10,11 dec.

PANKLARE

SPITSKOOL
500 gram

0,98
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en kunnen telefonisch
gemaakt bijv de receptie van het

gemeentehuis.:

IJDELIJKE VERKEERSMAAT-
REGEL

In verband met een midwinterwande-
ling op zaterdag 8 december aan-
staande hebben burgemeester en wet-
houders besloten op die dag een par-
keerverbod in te stellen voor de west-
zijde van de Kapelweg te Vorden.

ERGUNNINGEN

Op 26 november 1996 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

de gemeente Vorden voor het aanleg-
gen van een gronddepot aan de Mispel-
kampdijk te Vorden;
de Voetbalvereniging Vorden voor een
glasinzamelingsaktie op zaterdag 4 ja-
nuari 1997
Waterschap IJsselland-Baakse Beek
voor het bouwen van een stuwcon-
structie bij de
watermolen op het perceel Baakseweg
10 te Vorden;
de heer H. Hukker voor het bouwen
van een werktuigenloods met mestkel-
der op het perceel de Horst 2 te Vorden;
de heer H.J.W. Siemes voor het vernieu-
wen en vergroten van een bergruimte
tot bergruimte/garage op het perceel
Ruurloseweg 57 te Vorden;
de heer D.W. Hiddink voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Prins Clauslaan 5 te Vorden;
de heer G.H. Kappert voor het slopen
van een schuur/geitenstal op het per-
ceel Ruurloseweg 87 te Vorden;
mevrouw W. Graaskamp-Norde voor
het vellen van l linde op het perceel
Ruurloseweg 46 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wai^^er deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

NELHEIDSCONTROLES

In week 46 zijn met behulp van de radargun snelheidscontroles gehouden.

Zutphenseweg (toegestane snelheid 50 km/h)

75 voertuigen 51
60 voertuigen 56
29 voertuigen 61
18 voertuigen 66

2 voertuigen 71
2 voertuigen 76
l voertuig 81

55 km/h
60 km/h
65 km/h
70 km/h
75 km/h
80 km/h
90 km/h

in totaal werd de snelheid van 394 voertuigen gemeten.
*-

Het Hoge (toegestane snelheid 50 km/h).

11 voertuigen 51 -
12 voertuigen 56 -
6 voertuigen 61
l voertuig 66
l voertuig 71

55 km/h
60 km/h
65 km/h

- 70 km/h
- 75 km/h

In totaal werd de snelheid van 77 voertuigen gemeten.

Koekoekstraat (toegestane snelheid 80 km/h).

6 voertuigen 81 - 85 km/h.

In totaal werd de snelheid van 118 voertuigen gemeten.

E NEDERLANDSE GEMEENTENGIDS

De Nederlands Gemeenten Gids geeft informatie over gemeenten en provincies.
Deze gids komt bij alle gemeenten en provincies en bij veel bedrijven en instel-
lingen. De gids wordt tweejaarlijks herzien. De redactie van de Nederlandse
Gemeentengids benadert bedrijven voor het plaatsen van advertenties voor de
dekking van de kosten van deze gids. Ook in Vorden zijn of zullen binnenkort een

aantal bedrijven worden benaderd met het verzoek een advertentie in deze gids
te plaatsen.

EMEENTEHUIS OP VRIJDAG 27 DECEMBER 1996 GESLOTEN

Op vrijdag 27 december aanstaande is het gemeentehuis gesloten.
Maandag 30 december bent u weer van harte welkom.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen van 6 december 1996 tot en met 3 januari 1997 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. Plantenkwekerij Heuko, p/a Vosseweide 30, 3437 TD Nieuwegein, voor het uit-
breiden van een akkerbouwbedrijf op het perceel Vierakkersestraatweg 25 te
Vierakker;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. de heer G.J. Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, 7251 LG Vorden, voor uitbrei-
ding van een biggenruimte ter voldoening aan weizij nseisen op het perceel
Wiersserbroekweg 3 te Vorden.

De wijziging genoemd in de melding onder punt 2 heeft geen dan wel
uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

OORD-OOSTELlJm VERBINDING (AFTAKKING BETUWE-SPOORLIJN)

In het voorjaar 1996 heeft de startnotitie voor de Noord-oostelijke verbinding ter
inzage gelegen. Veel mensen hebben hierop gereageerd. Mede op basis van deze
inspraakreacties hebbende ministers van Verkeer en Waterstaat en van
Volkshuisvesting, Ruimtl^Ke Ordening en Milieubeheer, richtlijnen vastgesteld
voor een studie naar de verschillende tracé-alternatieven. De resultaten van deze
studie worden vastgelegd in een trajectnota met daarbij een milieu-effectrapport.
Deze 'Trajectnota/MER' zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 1998 ter
inzage worden gelegd. Ook dan is weer inspraak mogelijk.
U kunt de richtlijnen voor de Trajectnota/MER tot eind december inzien in de
Rabobank in Wichmond, de openbare bibliotheek in Vorden en in het gemeente-
huis, op de afdeling gemeentewerken (in de boerderij).

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 5
december 1996, gedurende vier weken, op de gemeentesecretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het vooront-
werp van het bestemmingsplan "Brandweergarage".

Dit plan biedt de planologische basis voor de bouw van een brandweergarage c.a.
op een perceel aan de Rondweg, ten noorden van de woning Strodijk 2.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.00 uur tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

IEUWE AFVALWIJZER VOOR 1997/1998

De nieuwe afvalwijzer 1997/1998 van de gemeente Vorden ziet er anders uit„heeft
een andere kleur (roodbruin) en wordt in de periode van maandag 16 tot en met
vrijdag 27 december huis-aan-huis verspreid, in het buitengebied mogelijk samen
met ander drukwerk.

Heeft u na l januari 1997 geen afvalkalender ontvangen belt u dan zo snel moge
lijk met de

Regionale Afval-Informatie-Lijn, tel. 0570-637755;
bereikbaar op werkdagen van 09.00 -12.00 en 13.00 -15.00 uur



ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

't Proathuus
Lindeseweg 23, Vorden, tel. (0575) 55 64 21

Bedankt!

Hardstikke bedankt!!

MARGA, MARIE EN FRED
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HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Met uw hulp
redt hij het!

Natuurlijk slaapcomfort?
Dan moet het Texeler zijn!

Steeds meer mensen kiezen voor het comfort van wollen
dekbedden, onderdekens en kussens. Een logische zaak,
want wol is een natuurprodukt dat heerlijk koel is in de
zomer en behaaglijk warm in de winter. Natuurlijk eist u
wél de beste kwaliteit: een echte Texeler! Want Texeler
produkten hebben al vele jaren een voorsprong in
kwaliteit, keus en slaapcomfort. Gemaakt van het
beste dat de natuur te bieden heeft: een hoogwaar-
dige katoenen tijk, gevuld met 100% zuiver scheer-

wol en bijzonder mooi en zorgvuldig afgewerkt. De spe-
ciaal behandelde wol van de Texeler produkten bezorgt
talloze mensen telkens weereen verkwikkende nachtrust.

Uitgebreide collectie!
Kom eens bij ons langs en overtuig u van de kwaliteit
van onze uitgebreide collectie Texeler produkten.

Wedden dat u straks zegt: had ik dat maar jaren eer-
der geweten!

HELMINK
meubelen

MAAKT ff £T MOOIER BI] U TH WIS

Zutphenseweg 24
Tel. 0575 - 55 l 5 l 4

Laat

uw

druk-

werk

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied
van

BOUWWERK
o.a.

rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen
bidprentjes
kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwwerk

leveren wij op de
dag van opdracht

Voor uitgebreide
inlichtingen

staan wij voor u
klaar

DRUKKERIJ
WEEVTOS



SPORT-a
NIEUWS

Voetbal

W Vorden
Programma: Ratti Al - Vorden Al;
Vorden BI - Reunie BI; SHE BI -Vorden
B2; Diepen veen C2 - Vorden Cl.
Loenermark l - Vorden 1; Vorden 2 -
Lochem 2; Vorden 3 - Witkampers 4;
Veldhoek l - Vorden 4; Vorden 6 -
Brummen 5.

SV Ratti
Programma zaterdag 7 december:
Ratti Al -Vorden Al; Erix BI - Ratti BI;
Wilhelmina SSS C2 - Ratti Cl; Almen 3
- Ratti 5.

Programma zondag 8 december:
EGW l - Ratti 1; KI. Dochteren 4 - Ratti
2; Ratti 3 - Dierense Boys 6; Ratti l (da-
mes) -Juventa 1.

Socii
Programma: Socii C - Kotten C;
Wittekampers A - Socii A; Socii l - Klein
Dochteren; Ruurlo 3 - Socii 2; De Hoven
7 - Socii 4; Oeken 4 - Socii 6.

V o l l e y b a l
Programma Dash Sorbo
7-12: Heeten 2 - Dash 2 meisjes; DVO 6 -
Dash 5 dames; Devolco 9 - Dash 6 da-
mes; SVHarfsen 5 - Dash 7 dames;
Dash l - Heeten l meisjes; Dash 2 -
Heeten l dames; Dash 3 - Side Out l da-
mes; Dash 4 - ABS 3 dames; Dash 2 -
Side Out 2 heren; Dash 3 - W Lettele 2
heren; DASH Sorbo - Hevo dames.

D a m m e n
ADC Aalten - Dost al Vorden 2 5-11
DCV Vorden 4 - DVT Terborg 2 9-3

Schooldammen
School 't Hoge is woensdag 27 novem-
ber winnaar geworden van het school-
damkampioenschap van Vorden. Zij
wonnen alle 7 wedstrijden. De twee
teams van De Garve uit
Wichmond/Vierakker eindigden als
tweede en derde met 11 respectievelijk
10 punten. Deze teams mogen uitko-
men in de regiofinale schooldammen,
die op zaterdag 14 december in
Warnsveld wordt gehouden.
Topscorer was Judah Bolink ('t Hoge)
met 12 punten. Leon Chavalkink ('t
Hoge), Fleur Pardij s (De Garve), Robbert
Norde ('t Hoge) en Steven van de Pavert
(De Garve) behaalden 11 punten.

J u d o
Judoka's Rob's Sports succesvol
Afgelopen zaterdag deden 26 judoka's
van sportinstituut Rob's Sports mee
aan een jeugd toernooi van 5 t/m 12
jaar in Markelo.

In totaal hadden zich 500 judoka's in-
geschreven uit Oost Nederland voor dit
toernooi.

De judoka's van Rob's Sports deden het
goed en namen veel eremetaal mee
naar huis.

Resultaten:
Eerste plaatsen: Rob Pardijs, Raphaelle
Pascarelli, Koen Wellink en Sven
Wolbrink

Tweede plaatsen: Bart Bosman, Olivier
van Heiden, Leon van Lith, Riek
Moorman, Vincent Noteboom, Mark
Rutgers, Bjorn Schutte, Esger Stork,
Mark Wossink en Bob van Lochem.
Derde plaatsen: Tim Elbrink, Laurens
van Eldik, Jacco Jansen, Jan Omvlee,
Bob van Turnhout en Bjorn Wolbrink.
Over twee weken begint voor de jeugd-
teams de Oost Nederlandse judocom-
petitie.

Rob's Sports heeft ingeschreven met
twee teams en deze moeten beide de
eerste ronde in Aalten.

Bridge
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 27 november
1996
Groep A: 1. mv/hr Scholten v.
Burk/Hendriks 58.0%; 2.
Vreeman/Wolters - Elferink/v.d. List
56.7%; 3. Bergman/Gerichhausen
54.9%. ^
Groep B: 1. den^ten/v. Manen 64.7%;
2. mv/hr. Speulman 59.6%; 3. Jaburg/
Knoppers 53.6%

Uitslag 25.11.96
A-lijn: 1. Hendryjt/an de Veen 60.3%;
2. Vruggink/vaW Gastel 59.5%; 3.
Thalen/Weijers 55.6%.
B-lijn: 1.. Bouwman/Snel 64.3%; 2/3. de
Bruin/mw van der List 61.1%; 2/3.
Rossel/Warringa 61.1%.

S q u a s h
Zondag 24 november speelde het
Euregioteam de uitwedstrijd tegen
koploper Hengelo (O). Vorden kwam in
deze wedstrijd zeer goed voor de dag
en toonde aan elke tegenstander aan te
kunnen.

Mannes Bekman speelde de eerste wed-
strijd en wist met de nodige ups en
downs met 3-2 te winnen. André
Balvert kon het net niet bolwerken en
verloor met 3-1

Gerjan Wagenvoort verpletterde zijn
tegenstander met 3-0 en Jan Werner
Sobering kan zijn normale niveau niet
bereiken, zodat hij met 3-1 verloor.
Na het tellen van de gewonnen games
bleek het 8-8 te staan zodat alle ges-
coorde punten de doorslag moesten ge-
ven. Vorden bleek 3 punten meer ge-
scoord te hebben zodat de totaaluit-
slag 3-2 in het voordeel van Vorden
was. Zondag 15 december staat de vol-
gende wedstrijd op het programma te-
gen Haaksbergen en IJsselweide.

Rol ski

Derde editie rolski wintertriathlon
Op zaterdag 7 december vindt wegens
groot succes voor de derde maal de
Nederlandse Rolski Wintertriathlon
plaats in de omgeving van en op de
kunstijsbaan van het sport en recre-
atiecentrum "de Scheg" in Deventer.
De onderdelen van deze triathlon be-
staan uit lopen, rolskiën en schaatsen,
met wisselde afstanden voor de deel-
nemende categoriën jeugd, recreanten
en wedstrijdsporters. Ook bestaat de
mogelijkheid om als estafette-team,
met één deelnemer per onderdeel in te
schrijven.
Bekende sporters uit de Nederlandse
rolski- en langlaufwereld, schaatsers
en velen uit de top van de Nederlandse
(Winter) Triathlon zullen van de partij
zijn.
De meeste wintertriathlons worden in
de sneeuwrijke gebieden gehouden.
Nu sinds enige jaren de rolski-sport als
volwaardig trainings- en vervangings-
middel voor het langlaufen ook in
Nederland tot bloei is gekomen, stond
niets de organisatie van een echter
wintertriathlon in ons sneeuwarme
land in de weg. De twee vorige zeer
succesvolle rolski-wintertriathlons
vonden plaats in maart en december
1995 eveneens in Deveri^k en onder-
vonden grote belangstelling.
Het onderdeel rolskiën van deze
triathlon behoeft geen belemmering
te zijn om in te schrijven. Een gemid-
delde sporter kan na drie tot vijf in-
structielessen dit langla^|n op wiel-
tjes onder de knie krijgeSBn de triath-
lon tot een goed einde brengen. Een
rolski en langlauftrainingsteam staat
ter beschikking. Een eerste serie in-
structielessen is reeds begonnen.
De organisatie van deze Rolski-
Wintertriathlon is in handen van de
Rolski- en Langlaufvereniging Veluwe/
IJsselstreek, de Deventer Ijsclub "DIJC"
en Free-wheel, bureau voor Sport en
Recreatie uit Vorden.

Vogelshow
Het afgelopen weekend namen een
groot aantal Vordense Vogelvrienden
deel aan de kringwedstrijd in Ruurlo.
Deze wedstrijd werd georganiseerd
door de vereniging Ruurlo en
Omstreken. En werd deelgenomen
door Apeldoorn, Eefde, Eibergen,
Vorden en Ruurlo.
Door deze vijf verenigingen werden
ongeveer 500 vogels bijeengebracht.
Van de Vogelvriend Vorden zaten er
±100 vogels in Ruurlo en kregen de vol-
gende leden één of meerdere prijzen:
E. Korenblik: Ie enkelingen ree. wit 92
pnt.; 2e enkelingen duitse kuif 91 pnt.
B. Bulten: Ie stellen geel int. 183 pnt.
G. Schumaker: Ie enkelingen agaat
rood int. 92 pnt.

Th. Nijenhuis: Ie stammen isabel rood

int. 366 pnt.
W. Berendsen: Ie stammen gloster
consort 360 pnt.; 2e stellen gloster
consort 181 pnt.
B. Horsting: 2e stellen Japanse meeuw
179 pnt.; 2e enkelingen Japanse
meeuw 89 pnt.; Ie enkelingen sys x
putter 179 pnt.
J. Berendsen: Ie enkelingen agapornis
roseicollis 90 pnt.
C. Bink: Ie stellen agapornis roseicollis
181 pnt.; 2e stellen oogring dwergpa0-
pagaai 179 pnt.; Ie enkelingen groen
stuit dwars papegaai 90 pnt.
Op deze kringwedstrijd werd er ook ge-
speeld om de clubprijs. Deze clubprijs
wordt berekend over de 10 beste vogels
van ten minste 3 leden van één vereni-
ging. Dit jaar was dit een zeer span-
nende aangelegenheid en ging de over-
winning naar vereniging De Berkel uit
Eibergen met 913 punten. Een gedeel-
de 2e plaats was er voor Vorden en
Apeldoorn met ieder 912 punten en
een 3e plaats voor Ruurlo met 909 pun-
ten.
De volgende wedstrijd voor de
Vordenaren is half december in Rijs-
sen, daar wordt dan de Gewestelijke
wedstrijd van de ANBvV gehouden.

Kleindie rensport
PKV
Op de Achterhoekshow gehouden te
Doetinchem werd ingezonden door le-
den van de PKV met de volgende resul-
taten:
Grote hoenders: Hollands hoen ci-
troenpel M. Klein Bramel lx ZG.
Appenzeller spitskuif; H. van Olst IxG.
Dwerghoenders: Doornikse kriel H.
van Olst 2xZG IXG.
Faverolle G. Sanders 2xF. Sierduiven:
Thuringer kropper G. Sanders IxF
IxZG. Idem met duitse schoonheids-
postduif IxG. Idem met nederlandse
schoonheidspostduif IxZG.
Arabische trommelduif S. Jansen IxF
3xZG. Oud duitse meeuw G. Sanders
IxF 2xZG. Idem met engelse kortvoor-
hoofdtuimelaar IxF IxZG. Nonduif
H.F. van Olst IxF IxZG IxG.
Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
W.H. Arends IxF 2xZG. Idem E. J.
Huurnink IxZG IxG Idem. J. Lenselink
IxF 2xZG. Idem H. J. Rietman 3xG.
Lotharinger H. Borgman-Berenpas 3x
ZG 3xG. Franse hangoor W. H. Arends
IxG Idem J. Dekkers IxF 2xZG IxG.
Idem D. Kuiper IxZG 2xG.
Midden rassen: Nieuwzeelander M.
Boersbroek IxF IxZG IxG. Idem H.J.
Rietman 3xG. Idem H. Verstege 3xZG
3xG. Californian W.H. Arends IxZG
3xG. Wener GJ. Ten Bokkel IxF IxZG
IxG.
Rode Nieuwzeelander H. Gosselink
4xZG 2xG. Idem G. Lenselink IxF 2xZG.
Rex M.G. Lijftogt lxF2xZG. Angora
Comb, tWolletje IxF 2xZG 3xG. Kleine
Rassen: Klein zilver: H.J. Rietman IxZG.
Idem Marijke Rietman IxF IxG. Idem
M. Klein Bramel 2xG. Rus W.H. Arends
2xG. Kleurdwerg Wiebe Franssen IxG.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Nieuwe serie CD-rom's
Natuurlijk kun je zeggen dat niemand
er op zat te wachten. Op die nieuwe
mogelijkheden van de CD-rom, de in-
ter-actieve schijfjes met beeld, geluid,
kleur en beweging. Ook zonder een CD-
rom speler kan een mens gelukkig zijn.

Maar zoals het is gegaan met de voor-
gangers als radio, grammofoon en tele-
visie: als je ontdekt wat er allemaal
kan dan zijn het toch wel prachtige
mogelijkheden om je te ontspannen of
kennis op te doen. Dus zijn we er ook
in de bibliotheek niet afkerig van. Ook
omdat de belangstelling ervoor duide-
lijk groeit.
De eerste al goed uitgeleende serie van
50 CD-rom schijven die we van de pro-
vinciale centrale hebben gehuurd, is
inmiddels ingeruild voor een tweede
serie van nieuwe 50 titels. Het aanbod
wordt snel groter en geeft ook steeds

meer keus in Nederlands-talige versies.
Er zijn nu CD-roms voor kinderen, over
bekende (pop)-artiesten, met onderwer-
pen als de Impressionisten en tuinar-
chitectuur.
Een voorbeeld van een (helaas alleen in
het Engels beschikbare) uitgave:
Voyage in Egypt. Een reis door Egypte
die echt een ontdekkingstocht kan
worden. U kunt wandelen door het
Cairo van vandaag en u verdiepen in de
hedendaagse gebruiken. U kunt een
tocht maken langs de Nijl. Of dwalen
langs de pyramiden en door smalle
gangen naar binnen gaan om u te ver-

diepen in de geheimen van de farao's.
Of een reis maken door de geschiede
nis. De beelden zijn vaak prachtig, het
commentaar is boeiend, je kunt de on-
derwerpen (dagelijks leven, landschap-
pen, bijzondere bouwwerken, geschie-
denis en nog veel meer) zelf kiezen en
je beperken tot dat wat je interesseert.
Een prachtuitvinding, die CD-rom. We
zaten er echt niet op te wachten maar
't is toch wel fijn dat ze er zijn en dat
de openbare bibliotheek ons de kans
geeft er met geringe kosten (f 5.00 per
week en per schijf) kennis mee te ma-
ken. Boekanier



BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf doet.

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-

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

POELIER N. VAN HUNEN
Dreiumme 53, Warnsveld

Tel. (0575) 52 25 94

G E L D I G V A N D O N D E R D A G T / M W O E N S D A G

KALKOENDIJ VAN 10,50 VOOR 8,95

HAZERUGFILET VAN 49,50 VOOR 47,50

VERSE KIP 2 STUKS, SAMEN CA. 1700 GRAM 8,95

UIT ONZE GRILL

DRUMSTICKS VAN 1495 VOOR 12,95

TAM KONIJN LICHT DIEPVRIES OP = OP 10,95

AANBIEDINGEN GELDIG VRIJDAG EN ZATERDAG

Ze zijn er weer onze heerlijke

suikerkransjes

per pak ̂ >p^>C?

amandelkransje*

per pak

Proefstolletje 4.95

Kirschstol
iets nieuws — iets lekkers

en dat voor maar

nu

Echte Bakker
VAN ASSELT ®

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

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N O H A N D E L

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Zonnebloem
zoekt

verplegenden

Wij hebben verpleegkundigen,
zieken- en bejaardenverzorgen-
den nodig die als vrijwilliger een
week willen vrijmaken om 6.000

zieken en gehandicapten in
1997 een vakantie te geven.

"Ook ik help mee"
Meer informatie?

Bel: (076)5602060

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda
Fax (076) 5 601 601 Giro 145

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

JENROC
MÜIIiK(AFÉ:RAD10 VHTIN6JTAD LIVE

TUT
MUZIEK<AFÉ:KARAOKE

ALPHA
SHOWBAND
LIDOBAR: TORKEST

PASTEN YOUR
SEATBELTS
PERFECT

SHOWBAND

JA<QUES HERB

FEELINC

Koopsom van f 11.516- wordt f 78.913,-!
Door dr koppeling aan de Amsterdamse AEX-

index (gemiddelde stijging per jaar van 13,6% sinds

1983)* plus een extra rendement van 4()°/o daar bovenop

l) i j een looptijd van 15 jaar groeit uw koopsom als kool.

Samen met Xwitserleven kunnen wij u dit fantas-

tische aanbod doen. Uw koopsomstorting is, zoals u

weet, fiscaal aftrekbaar: f5.758,- voor iedereen, het dub-

behrf'l 1.516,- voor gehuwden en samenwonenden.

Kijk in bijgaand staatje wat u wilt investeren, u ziet

dan meteen bij welke stijging van de AKX u welk eind-

kapitaal krijgt!

Stuur de coupon in of bel ons en vraag ook naar

on/e andere koopsommen zoals de BelegKoopsom

waarbij u zelf kunt beleggen in beleggingsfondsen

tegen een zeer hoog rendement of de Privilege

Koopsom waarbij uw eindkapitaal lot op de gulden

volledig gegarandeerd is.

* Resultaten uit het verleden /,ijn <reen garantie voor de toekomst.

Kindkapitalen* van dr AKX Kxtra koopsom
hij ern looptijd van 15 jaar.

Inleg Opbrengst inclusief K) "» extra hij een
jaarlijkse stijging van de AKX:

»% l O" „ U",,

f 2-500,-

f 5.000,-

f 5.758,-

f 7J>00,-

f 10.000,-

f 11.516,-

9.692,-

19JJ82,-

22L321,-

29.07V

3R766,-

14,643,-

12.955,-

25.912,-

29.839,-

3^867,-

.') 1.824,-

59.680,- -

17.131.-

3-k263,-

39.456,-

51J94,-

68J>2'ls-

7R913,-

Vunliiedinir ^eldij; <;edurende nov/dee

Stuur mij inccr informatie over uw koopsoinineii.

Makelaars- / Assurantiekantoor

Antwoordnummer 2015
7250 ZX Vorden

Tel. (0575) 55 15 31

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats;

Tel.nr.:

Faxnn:

Uw koopsom; f.

Uw leeftijd: Looptijd: jaar.

In portvrije envelop naar ons antwoordnr. opsturen.

• i— —i — •— mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm



Ook dat is Albert Heijn
met verrassende extraatjes voor de Sint

AH CHOCOLADE LETTERS 200 gram

AH HUISWIJN diverse smaken Itr.

_1,99
_3,97

WIENER- OF ZIGEUNER SNITSEL 100 g_ 1,59

BILDSTAR s kg 2,29

ZAANLANDER IICM pikant 9,90

AH ROOMBOTER AMANDELLETTER soo g 6,99

MAGERE ACHTERHAM 100 gram 1,79

AH KERSTSTERREN 2 voor 10,00

COCA COLA 1 'H nr 1,89

CHICKEN TONIGHT nv.SMAKEN 500gram 2,99

01 H©!j 11 Hengelo (Gld.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Geopend van acht tot acht maar donderdag 5 december tot 1Q.OO uur

Koopt allen
onze

jubileum-
b oliën.

Opbrengst
ten behoeve

van
instrumen-
tenfonds

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
VORDEN

verzorgt op vrijdag
6 december en
zaterdag 7 december
haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-
ACTIE

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

i interieuradviseur

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Elke Ie zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

Jaz. pop of klassiek,
kies je favoriete
muziek.

geschenkbon

Voor een cd
naar eigen wens

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Diabetes (suikerziekte) kan

leiden tot complicaties,

als bv oogaandoeningen.

Dit kan leiden tot slecht-

ziendheid of zelfs blindheid.

Onderzoek moet zorgen voor

betere behandelmethoden of

zelfs genezing voor diabetes

en bijkomende complicaties.

Geef het onderzoek dat extra

zetje in de rug.

Giro 5766
Bank 70.70.70.805

Diabetes Fonds Nederland,
Tel. 033 - 46 22 055

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

*

BLOEMWERK
met natxiurijjké materialen

VOOR DOE-HET-ZELVERS
ook alles los verkrijgbaar

KERSTBOMEN
in 5 soorten
vers van het land, in pot, kluit, enz.

KwJtkrij-Tuincentrum

H U B E
BAAK (bij de kerk). Tel. 0575-441406

We wensen u goede feestdagen

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

DEMO-AANBIEDING DEMO-AANBIEDING DEMO-AANBIEDING

BIJ AUTOBEDRIJF WISSELINK BV

Opel Astra 1.6i, 5-deurs Season Graphite micalak b.j. 1996
Opel Astra 1.6i, 5-deurs Fresh nusmtairco Olie-Grey micalak b.j. 1996
Opel Vectra 1.8i, 16V Sedan GL North Cape micalak b.j. 1996
Opel Tigra 1.4i, 16V Optie Sec Lichtmetalen velgen,

sportuitlaat, verlaagd b.j. 1996

DEMO-AANBIEDING DEMO-AANBIEDING DEMO-AANBIEDING

SPORTIVE
Opel Astra 1.8il6VGSi 125 PK Nova black bj. 1-'94 38.000 km f33.950-

Opel Astra 1.6i 16V Sport 5-drs. 100 PK Graphite bj. 10V95 21.000 km f 32.950,-

Opel Astra l .481GT 82 PK Rood bj. 10-'92 56.000 km f 22.500 -

Opel Tigra 1.4M6V Optie open dak achterklepspoiler bj. 5-'95 29.980 km f32.950,-

Opel Manta 2.0 GTE lichtmet. velgen Bruin met bj. 2-'83 f 3.950.-

Nissanl 00 NX T-Bar, lichtmet. velgen Blauw met. bj. 1-'94 56.000 km f26.950,-

IV/S S EL
Zutphen: Vispoortplein 4 - Tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28



Nee, de Sint is nog niet vertrokken,
hij heeft nog heel wat lekkers

waar hij u mee kan lokken!

Zoals

EEN VLAAI VAK SPECULAAS
da's pas lekker zegt de Pieterbaas

gevuld met 100% amandelspijs

Sint zegt l 9 j 9 O is mijn prijs

AMANDEL MARSEPEIN
alleen de echte mag het natuurlijk zijn

figuren, worstjes, aardappels, zelfs varkensham

nu voor maar T 2y2w per 1OO gram

PAKJESAVOND WORDT COMPLEET MET

ECHTE BOTERLETTERS
pas op, ze zijn nog heet,

zo uit de oven van de bakker.
Piet loopt er voor om, die rakker.

Het is gebleken,
dat op deze avond de

PEPERNOTENVLAAI
en het

PEPERNOTENBROOD
toch niet mogen ontbreken.

Sint wenst u een heel lekker
en plezierig Sinterklaasfeest

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Ook dit jaar verzorgt
Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys
weer graag voor u:

kerstpakketten*
vleespakketten
fruitstukken

Ook als u het zelf samenstelt, maken wij
er altijd iets moois en speciaals van ...

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys.

de service is uniek en perfect
voldoende parkeergelegenheid aanwezig
ook voor al uw kerstgeschenken

Smidsstraat 2, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 08

DE VAKMAN BARENDSEN
zoekt voor de vrijdagavond,
zaterdag en vakantieperiode:

handige, vlotte,
energieke jongeman
van ongeveer 18 jaar met enig
technische inzicht
Ben jij degene die wij zoeken, schrijf:

BARENDSGN
Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden

Dinsdag 17 december a.s. verzorgt
de

C H R I S T E L I J K E M U Z I E K V E R E N I G I N G

in samenwerking met het

een

Adventsconcert
aanvang: 20.00 uur

locatie: Christus Koningkerk aan Het Jebbink
toegang: gratis

Café Uenk
Nieuwstad 13, Vorden, tel. (0575) 55 13 63

Naar aanleiding van de vele aanvragen voor een trai-
ningsavond van de biljartvereniging KOT vanwege de
snelle groei van de vereniging - er zijn op dit moment
10 teams - waar we trots op zijn, hebben we beslo-
ten, zolang de grote vraag naar deze avond blijft,
vanaf a.s. woensdag 4 december
om plm. 16.30 uur open te gaan
voor onze klanten en leden.
Men kan zich dan goed voorbereiden op de verdere
competitie Verder willen we iedereen succes wensen
met de training.

TOON EN YVONNE RUST

7s uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 2 DECEMBER T/M ZATERDAG 7 DECEMBER 1996

ONZE VLEESTOPPERS:

GEKRUIDE KIPKLUIFJES
SLAGERSGEHAKTBALLEN
GOURMETSCHOTEL

1000 gram van 8,90 voor 4,98

8 stuks nu voor 0,9O

per IMApi van 1.99 voor 1,69

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

WITLOF
PANKLARE HUTSPOT

1 kilo. van 5.00 voor 2,50

500 gi9n 1.98 voor 1,25

VOOR UW ONTBIJT:

GESNEDEN BOEREN WIT 800 gram van 1,99 voor 1,49

STEGEMAN BERLINER
(zuurstotarme verpakking)

VERGEER KAAS VERS VAN HET MES

JONG BELEGEN KAAS . 1000 gram wan 11.98 voor 9,98

100 gram van 1,59 voor 1,19

Waardebonfolder met een totaalkorting van f 42,-
(looptijd: maandag 2 december t/m zaterdag 28 december 1996)

Heeft u geen bonnenfolder ontvangen?
Vraag bij Diana of Jeanet van de kaas/vleeswarenafdeling

HAK (nu met bon 1,- korting)
GROENTENCONSERVEN 2 potten i 720 ml vanaf 3,38

DIAMANT
FRITUURVET

Pain minute 3,79

(nu met bon 1,5O korting)

SAUCIJZENBROODJES

(nu met bon 2,5O korting)
2 pakken a 1 kilo 7,58

(nu met bon 1,- korting)

REDBAND
SCHATKISUES
KLETSMAJOORS

HABEK MINI-SNACKS
diepvries

2 pakken vanaf 3,78

(nu met bon 1,- korting)
pak i 24 stuks 3,99

Denkt u aan het inleveren van de volle spaarkaarten met zegels
van 1996? Deze zijn nl. geldig t/m 3 januari 1997

Andrelon shampoo of kleurspoeling 4,99
nu met volle spaarkaart GRATIS

Orangina flesje a 25 ml, 7 flesjes a 0,69
nu met volle spaarkaart GRATIS

Mars of Bounty miniatuurtjes 2 zakken 5,00
nu met volle spaarkaart GRATIS

De 3 principes van Edah: • Prettig winkelen
• Compleet assortiment « Scherpe prijzen.

In verband met een personeelsavond
zijn wij maandag 9 december

om 18.OO uur gesloten.
Namens de fam. Botterman en

medewerkers wensen wij u allen
een fijne Sint Nicolaasavond

De openingstijden voor week 49 zijn:
maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag 8.00-16.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah R. BOTTERMAN B.V.



Bejaardensoos in
Wichmond is op
zoek naar leden
De Bejaardensoos Vierakker-Wich-
mond is op zoek naar nieuwe leden.
Elke laatste woensdagmiddag komen
de leden van de bejaardensoos bij el-
kaar in het Ludgerusgebouw. Iedereen
van zestig jaar en ouder is van harte
welkom om eens vrijblijvend een kijkje
te komen nemen. Volgens het bestuur
zijn de bijeenkomsten erg gezellig en is
het absoluut de moeite waard om lid te
worden. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met G.H.
Garritsen, Ludger 8 in Wichmond, tel.
44 18 12.

Lunchprogramma
In de galerie van Agnes Raben aan de
Nieuwstad vindt zondagmiddag 8 de-
cember een lunchprogramma plaats
waarbij schrijfster en vertaalster Jana
Beranova uit eigen werk zal voordra-
gen. Marijke van Dorst leest uit het
werk van Milan Kundera. Verder is er
een optreden van het gitaarduo Lydia
Kennedy en Frans van Gurp. Het duo
speelt in het lunchprogramma werken
van Mompou, Granados en Piazolla en
brengt bovendien nieuw werk van de
jonge Nederlandse componist Gij s van
Dijk in premiere.

Nieuwe frequenties voor
Achterhoek FM
Streekradio Achterhoek FM krijgt bin-
nenkort twee nieuwe frequenties. Op
dit moment is het station in Vorden te
beluisteren via de 107.4 FM. Deze fre-
quentie komt te vervallen. Luisteraars
moeten daarvoor in de plaats afstem-
men op de 105.4 FM. In Ruurlo - waar
Achterhoek FM nog geen frequentie
heeft - komt de 107.1 FM ter beschik-
king. Streekradio Achterhoek FM
hoopt in januari met de nieuwe fre-
quentie in Vorden te beginnen. De fre-
quentie in Ruurlo zal een aantal weken
later van start gaan.

AJK
Het AJK houdt maandag 9 december
een avond die in teken zal staan van de
dierenartsenpraktijk Vorden. De avond
zal worden begonnen met een rondlei-
ding door het nieuwe pand van de
praktijk. Vervolgens zal er een aktueel
onderwerp worden behandeld en is er
gelegenheid om te discussieren in de
vergaderruimte boven de praktijk.

Opening nieuw pand Oldenhave

Op zaterdag 30 november werd het
nieuwe pand van de Oldenhave
Groep in Zutphen geopend. Het pand
is gevestigd aan de Kleine Belt 3.

Diverse mensen kwaijMi zaterdag on-
der het genot van e^P hapje en een
drankje een kijkje nemen in het nieu-
we pand.
Wat in 1984 begon als installatiebedrijf
GJ. Oldenhave is precies 12,5 jaar later
uitgegroeid tot de (^^nhave Groep.
Deze groep bestaat uit Oldenhave
Installatietechniek BV met vestigingen
in Zutphen en Eibergen en Oldenhave
Personeelsdiensten BV met vestigingen
in Zutphen en Ulft. Oldenhave

Personeelsdiensten is een uitzendbu-
reau dat gespecialiseerd is in het ter be-
schikking stellen van technisch perso-
neel voor constructiewerkzaamheden,
fabrieks- en machine-onderhoud en in-
stallatietechniek. Het vormt ^j con-
stant gevulde reservebron va^^erso-
neel voor het inzetten van vakbekwa-
me arbeidskrachten op tijdelijke basis
of detachering. Inmiddels is de
Oldenhave Groep uitgegroeid tot een
onderneming waar momenja^. 140
medewerkers werkzaam zijn. ^P

Door de continu toenemende werk-
zaamheden en door de toevoeging van
Oldenhave Personeelsdiensten BV werd

bij de vestigingin Wichmond de roep
naar meer ruimte steeds groter. Maar
ook de behoefte om de diensten uit te
breiden en te verbeteren hebben er toe
geleid dat het bedrijf is uitgeweken
naar een ruim en representatief be-
drijfspand in Zutphen. Gelijkertijd
heeft het gezicht van de organisatie
een face-lift ondergaan.

Het verbeteren van de effiency en de
behoefte om de verschillende diensten
op een geordende wijze te presenteren
hebben ertoe geleid dat voor de instal-
latietechniek en voor de personeels-
diensten ieder een aparte huisstijl is
ontwikkeld.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

UNTINK
KUNSTSTOFFEN

Bouwfolie

Landbouwfolie

Vijverfolie

Afdekzeilen

Huntink Vorden / Tel. (0575) 55 31 67 / Fax (0575) 55 31 67

GOED SCHILDERWERK
IS 'N KWESTIE VAN

VAKMANSCHAP
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerk!ngsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij YVim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt
bel (0575)462319. IN «FWtMUNOUCDWJF

LENSELINK
S C H I L D E R S B E D R I J F
Geltinkweg 9 Keijenborg i
Telefoon (0575) 462311

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van
26 november 1996 heeft vastgesteld de "Verordening
tot wijziging van de Algemene plaatselijke verorde-
ning, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december
1993" (tweede wijziging).

Deze wijzigingsverordening ligt vanaf donderdag 5
december 1996 ter inzage bij de afdeling bestuur en
is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

De "Verordening tot wijziging van de Algemene plaat-
selijke verordening" treedt op vrijdag 6 december
1996 in werking.

Vorden, 4 december 1996,

burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING.

Het gemeentebestuur van Vorden is voornemens bij
inschrijving te verkopen:

een perceel bouwgrond, groot 870 m2, van het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie D,
nr. 2346, plaatselijk bekend de Houtwal 3 te Vorden
(kern Medler).
Het is mogelijk één vrijstaande woning op de kavel te
bouwen.

De inschrijving geschiedt op dinsdag 17 december
1996 tussen 11.45 - 12.15 uur op de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Inschrijfformulieren, voorwaarden, een situatieteke-
ning en bestemmingsplanvoorschriften zijn op de af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ver-
krijgbaar.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



Nieuwe sponsor voor Dash dames 7

BLEUMINK
TWEEWKLERS

Twee auto's rijden
door na aanrijding
Het afgelopen weekend is er op de
Lindeseweg een Audi A4 uit de bocht
gevolgen. De auto vernielde als gevolg
hiervan een stuk afrastering. De auto-
mobilist reed door zonder melding te
maken van het ongeluk. Eventuele ge
tuigen worden gevraagd contact op te
nemen met de politie. Ook op dinsdag
26 november was het raak. Op de
Wildenborchseweg reden twee auto's
zo dicht langs elkaar dat de spiegels el-
kaar raakten. Dit ongeluk gebeurde ter
hoogte van de Oude Zutphenseweg. De
automoblist die uit de richting Lochem
kwam, reed vervolgens door. Ook hier
vraagt de politie eventuele getuigen
contact op te nemen met het plaatse-
lijke bureau.

graag gelezen

Bïeumink Tweewielers is de nieuwe sponsor van Dash dames 7. Staand van links naar rechts: de heer en mevrouw Bleumink, W. Zieverink,
A. Wentink, H. Wassink, N. Rodenburg, M. Burgen en A. Rakitow. Zittend: A. Kamperman, D. Muller, A. Schoenaker, R. Kosse en G. Bosman.

Kerstvakantiewandeling
De Stichting Kinderpostzegels Ne-
derland heeft in het jaar '95/'96 in
totaal ƒ 647.610,- toegekend aan 25
organisaties in de provincie Gel-
derland, die zich bezighouden met
hulpverlening aan en welzijnsbe-
vordering van kinderen. Het bedrag
komt uit de opbrengst van de jaar-
lijkse Kinderpostzegelactie. Deze
actie wordt gedragen door honderd-
duizenden schoolkinderen en vrij-
willigers die zich inzetten voor de
verkoop van Kindei^x>stzegels en
kaarten.

Enkele voorbeelden van de gesteunde
projecten zijn: intercultureel speel-
goed voor een speel-o-theek van
Stichting Speel(B)orden te Apeldoorn,
een multifunctionele speelplaats voor
onder andere gehandicapte kinderen

van Bouwspeelplaats 'De Leuke Linde'
te Arnhem, het spel/boekenproject van
Stichting De Garve te Lochem, de "mee-
speel" theaterproductie "Samen in een
autootje" voor gehandicapte kinderen
van The^fcbedrijf ORIËNT te Nijme-
gen en her project gezinsvervangende
opvang van ernstig zieke kinderen van
Stichting Gezinsvervangende Olpvang
Ernstig Zieke Kinderen te Wezep.

In uw woonplaats zijn ook vrijwilligers
actief met de verkoop van Kinderpost-
zegels en kerst- en nieuwjaarskaarten.
Tot aan kerst zijn zij met hun verkoop-
stand te vinden in het postkantoor. De
opbrengst van de jaarlijkse Kinderpost-
zegelactie wordt verdeeld over honder-
den projecten voor kinderen in bin-
nen- en buitenland die in moeilijke
omstandigheden verkeren.

Op zaterdag 28 december houdt de
Vereniging Na^uirmonumenten
een kerstvakanl^Rvandeling over
het landgoed Hackfort. Vertrek is
vanaf de watermolen op het voor-
plein van kasteel Hackfort, aan de
Baakseweg 8 te Vorden. De wande-
ling wordt gel^Bdoor medewer-
kers van Natuurmonumenten en
duurt ruim twee uur. Het is aan te
raden kleding aan te passen aan het
weer en goede wandelschoenen te
dragen.
Elk seizoen heeft zo zijn charme, ook
de winter. Bomen hebben zich ontdaan
van hun bladeren en hun karakteris-
tieke silhouet en schorst zijn daardoor
goed te zien. Het kale bos toont onge-
wone doorkijkjes; verse sneeuw en
modder bieden de mogelijkheid om
sporen te zoeken van de dieren die hier
voorkomen. En na een frisse wandeling
is het heerlijk thuiskomen! Reden ge-
noeg dus om eens mee te gaan met een

excursie over Hackfort; een van de vele
mooie landgoederen waar de Achter-
hoek om bekend staat.

Het "Goede Hackfort" werd al in de
veertiende eeuw beschreven. Het ligt
op de wat rijkere grond in de streek en
is daarom al lang geleden in gebruik
genomen voor de landbouw. Van het
karakteristieke hoevenlandschap, dat
in de loop der eeuwen is ontstaan, is
nog veel bewaard gebleven. Authentiek
ogende boerderijen met rieten daken,
bakhuisjes en hooischelven, houtwal-
len, klinkerwegen, graanakkertjes en
natuurlijk de watermolen en het kas-
teel zelf zijn stille getuigen van een
oud landschap. Tijdens de wandeling
vertellen medewerkers van Natuurmo-
numenten van alles over het veelzijdi-
ge beheer van het landgoed; wat er is
ingezaaid op de akkers, welke planten
er gebruikt worden bij de aanleg van
nieuwe houtwallen, en nog veel meer.

Tafeltje Dek Je gebruikt koelversmaaltijden
Enige maanden geleden heeft de
stichting welzijn Ouderen de ver-
antwoordelijkheid voor Tafeltje
Dek Je op zich genomen. Toen was
al bekend dat men op termijn zou
overschakelen op koelversmaaltij-
den. Die omschakeling heeft on-
langs plaats gevonden omdat in de
keuken van De Wehme alleen nog
maar koelversmaaltijden worden
gekookt.

Een koelversmaaltijd wordt op de vol-
gende wijze bereid. De ingrediënten
voor een maaltijd worden op een zoda-
nige manier gekookt dat ze bijna gaar
zijn. Daarna worden ze in een zo kort
mogelijke tijd terug gekoeld naar on-
geveer 4 graden. Na het afkoelen wor-
den de maaltijden in een gekoelde
ruimte geportioneerd. De maaltijden
gaan dan in koelboxen met koelele-
menten. Deze koelboxen worden door
de chauffeurs van Tafeltje Dek Je opge-
haald en in de koelbox worden de
maaltijden bij de mensen thuis ge-
bracht. In de koelkast is de maaltijd
drie dagen houdbaar. De maaltijden

worden nu drie dagen per week be-
zorgd. Dit biedt twee voordelen: de ge-
bruiker hoeft niet elke dag thuis te zijn
om de maaltijd in ontvangst te nemen
en bovendien kan iedereen, zonder
speciale indicatie, zeven dagen per
week een maaltijd krijgen.

Alle gebruikers van Tafeltje Dek Je heb-
ben een magnetron in bruikleen of ge-
bruiken hun eigen magnetron. In die
magnetron wordt de maaltijd ver-
warmd. Tijdens dat verwarmen wordt
de maaltijd als het ware afgebakken.
Maaltijden die op deze manier worden
klaargemaakt zijn van uitstekende
kwaliteit en verschillen daarin niet
van de gewone warme maaltijden.

Op De Wehme is om twee redenen voor
deze methode van koken gekozen. In
de eerste plaats behoeft de oudere , als
de maaltijd wordt gebracht, niet direct
te gaan eten. De gebruiker kan zelf be-
palen wanneer de maaltijd wordt ver-
warmd en opgegeten. Bij het oude sys-
teem van warme maaltijden moest
men elke dag rond twaalf uur eten

want dan werd de maaltijd gebracht.
Die maaltijd kon men niet laten staan.
De koelversmaaltijd kan men in de
koelkast bewaren en dus verwarmen
en eten op het tijdstip dat de gebruiker
schikt.

In de tweede plaats gaat de overheid
steeds strengere eisen stellen aan de
kwaliteit en hygiëne van de maaltijd.
De keuringsdienst van waren is van
mening dat het te moeilijk is om war-
me maaltijden tijdens het transport op
de goede temperatuur te houden. Deze
dienst geeft er daarom de voorkeur aan
dat thuiswonende ouderen een koel-
versmaaltijd wordt aangeboden.

De SWOV was en is er zich van bewust
dat voor een aantal deelnemers van
Tafeltje Dek Je het omgaan met een
magnetron, zeker in het begin, niet
eenvoudig is. Daarom heeft men vol-
doende begeleiders ingeschakeld om
de mensen te leren hoe men een de
magnetron moet bedienen. In sommi-
ge situaties, als de gebruiker het echt
niet zelf kan leren, zal men die bege-

leiding blijven bieden.
Vanuit De Wehme krijgen in de hele
Achterhoek dagelijks 250 ouderen een
koel vers maaltijd.De meeste van deze
gebruikers zijn tevreden met deze
maaltijd zoals uit een onafhankelijk
onderzoek is gebleken. Natuurlijk gaat
er wel eens iets fout maar fouten wor-
den hersteld. De medewerkers van de
keuken werken er hard aan om een
steeds beter produkt bij de mensen
thuis te bezorgen.

Tegelijk met de introductie van de
koelversmaaltijd is de deelnemers van
Tafeltje Dek Je de mogelijkheid gebo-
den om gebruik te maken van het keu-
zemenu dat in De Wehme zelf ook
wordt gebruikt. Men kan nu dagelijks
kiezen uit meerdere voor- , hoofd- en
nagerechten. Deze keuze mogelijkheid
wordt door de deelnemers enorm op
prijs gesteld.

Wilt u meer inlichtingen over deze
maaltijdservice dan kunt u contact op-
nemen met Mw van Uden, projectleider
van de SWOV, telefoon 0575 - 553405.



Afgelopen maand bracht Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys een extra "Ronde Prijzen Festival" folder uit. Het was alleen de waag hoe deze
folder verspreid moest worden. Maar daar hadden ze wat op gevonden. Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys is al ruim driejaar sponsor
van Cl van W Vorden. Er werd besloten om de jongens om een gunst te vragen zodat ze eens wat terug kunnen doen voor hun sponsor. In
overleg met hun leiders vroegen Wilbert en Yvonne Grotenhuys of de jongens van Cl uitgedost in trainingspak deze folders in de kom van
Vorden zouden wilen bezorgen. De jongens zeiden gelijk "Ja" en zo gebeurde het dat op zaterdag 9 november de jongens op pad gingen voor
hun sponsor. Op de foto de enthousiaste jongens met hun leiders. Als blijk van waardering kreeg het team een envelop met inhoud.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uiA/orden

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Wo'j now al weer un verhaaltjen veur de krante schrieven, slaot dizze
wekke maor 's oaver. Drie dage loop iej te prakkezeern en dan nog 'n
aovund schrieven. En trouwens, waor wo'j oaver schrieven. Daor is toch
niks gin besunders gebeurd in Vodd'n. En a'j d'r now wat met vedienen."
"Och, 't geet mien ok neet umme 't geld, 't is gewoon de aordigheid. En
dan is t'r in 't darp vake toch wel wat wao'j wat oaver schrieven kont. Dat
zaog ik vandage nog weer. "Wat dan?, vroog mien vrouw, niejsgierig
ewodn.

"Oh, dat kunstwerk van die peerde daor biej de drogist, daor staot t'r now
weer twee op. Toch wel iets besunders. D'r is nooit oaver eschreven dat e
weg was en ok neet dat z'um weer evonnen heb. Allemaole heel geheim-
zinnig. A'j neet better wissen zo'j denken dat e un tiedjen de jachtwagen
van Donar etrokken hef."
"Da's allemaole heel aadig maor daor he'j nog gin verhaal met." "Oh
maor daor is nog wel meer." "Zoas?"

"Now, 't klooster op 'n Kranenberg wod op-eheven en dan wod ut vekoch."
"En dan wol iej ut koopn?" "Iej wet jao wel better, wiej hebt nog gin nae-
gel umme de konte te krabben. Nee, 't was meschien nog wel iets veur de
gemeente. Ze zuukt in Vodd'n altied nog iets waor ze de touristen biej
slech weer hen kont stuurn. Wat is t'r dan better as dit. Daor kan jao bes
un museum in. 't Lig t'r heel mooi waor de luu 'n auto ok nog kwiet kont.
En met de Wientj es voort, waor ze ok al 's zoiets woln beginnen, wod ut
toch niks.
"Wat veur museum dach iej dan?" "Daor he'k nog neet oaver eprak-
kezeerd, maor emschien wet iej wel wat?"

"Daor vraog iej mien wat. Maor in Hengel hadn ze jao dat oorlogsmuseum
en daor zuukt ze nog un plaatse veur. Meschien is dat wat veur Vodd'n. En
wat dach iej van 't grafisch museum in Zutphen. Daor wod ok nog un
ander onderkommen veur ezoch. Kansen dus veur Vodd'n umme wat bin-
nen te haaln. Allene mot t'r dan in 't bestuur un paar luu wean die wie-
ter kiekt dan vandage of gistren. A'j dit vaste 's opschrieft denke ik da'j al
wel haos un verhaal hebt."

En daor had ze geliek an. Kö'j zien wat un venemstige vrouw soms weerd
is biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Bibliotheek
Van 3 tot en met 20 december stelt Ella
van Daalen-Vis een aantal van haar
aquarellen en olieverfschilderijen ten-
toon in de bibliotheek van Hengelo. De
expositie geeft een goed overzicht van
de ontwikkeling die Ella als schilder
doormaakte. In het begin van haar
schildersloopbaan legde ze zich uit-
sluitend toe op aquarellen. Twee jaar
geleden begon ze met olieverf te wer-
ken. Dit resulteerde in nieuwe inspira-
tie en een grote hoeveelheid doeken.
Tegenwoordig volgt ze haar lessen bij
Corrie Sophie Haverkort van Atelier
Sabi in Eefde.

Kerstmarkt
In en rondom café "De Bosrand" in
Vierakker wordt op 11 december een
kerstmarkt gehouden. Er hebben zich
24 particulieren en verenigingen aan-
gemeld voor deze markt. Het is de eer-
ste keer dat "De bosrand" een kerst-
markt organiseert. Volgens beheerder
Henk Derksen zijn er diverse creatieve
inzendingen te zien die allemaal op
één of andere manier iets met kerst te
maken hebben. "Van kerstbakjes tot
zelfgemaakte kaarsen. Maar verder
worden er ook oliebollen verkocht. Het
aanbod is heel groot. De mensen moe
ten op woensdagmiddag maar gewoon
een kijkje komen nemen", aldus Henk
Derksen. Zie ook advertentie.

DECEMBER
ledere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

4 ANBO Klootschieten 't Olde
Lettink

4 HVG Linde Sinterklaasavond
4 Bridgeclub BZR Vorden, Dorps-

centrum
4 HVG Wichmond, Eendagsbestuur
4 Welfare Handwerken, Wehme
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 ANBO Natuurwandeling o.l.v. des-

kundigen. Vertrek Kerkplein. Info
55 15 97

8 Winterwandeling Wildenborch
9 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

11 ANBO Klootschieten, 't Olde
Lettink

11 Bridgeclub BZR Vorden,
Dorpscentrum

14 Kerstmarkt
15 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
15 Bridgeclub B.Z.R. Vorden in Dorps-

centrum
16 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
16 Vrouwenclub Medler, Kerstfeest
17 Adventsconcert Sursum Corda en

Vordens Mannenkoor in Chr. »
Koningkerk

17 Soosmiddag Kerst Kranenburg
T? NCVB Kerstavond met Jaap Zijlstra
17 HVG Linde, Kerstviering
17 Welfare Kerstcontactmiddag

Wehme
18 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, Kerstfeest
18 BZR Vorden Bridgeclub, Dorps-

centrum
18 HVG Wichmond, Adventsviering
18 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
19 HVG Wildenborch, Kerstviering
19 Bejaardenkring Kerst, Dorps-

centrum
20 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
20 Vrouwenclub Medler dhr.

Schekman
20 t/m 22 PKV Expositie in de Herberg
21 Soos Kranenburg, Jaarvergadering
21 NCVB Gezondheidszorg forum
21 PKV Kind en Dier bij Herberg
22 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum .
22 Welfare Handwerken, Wehme
22 HVG Wichmond, Jaarvergadering
22 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
23 HVG dorp, Viering kerstfeest de

Fakkel
27 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
29 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
29 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

JANUARI 1997
ledere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

5 Vorden zingt in de Dorpskerk
6 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
6 Vrouwenclub Medler, Nieuwjaars-

visite
7 Plattelandsvrouwen, Nieuwjaars-

koffiemiddag
7 Soos Kranenburg, Nieuwjaars-

wensen met gezellige middag
8 Welfare handwerken, Wehme
8 NCVB Vorden, Nieuwjaarswensen
8 HVG Wichmond, Nieuwjaarsvisite

met declamatie
8 HVG Dorp, Nieuwjaarskoffie-

ochtend in de Voorde
8 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
8 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
13 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum



V E R H EY B RON WATER VOORZIEN ING
Complete drinkwaterinstallatie, • Bronboringen tot 150 m
inclusief bron- met benodigde • Waterkwaliteitgarantië
filters voor zowel ijzer/mangaan/amonium • Ruim 15 jaar ervaring op gebied van watertechniek

TOLDIJK (bij Doetinchem) Tel. (0575) 45 20 41 - Fax (0575) 45 20 51

• Pompinstallaties
• Waterontharders
• Drukverhogingsinstallaties

Ontvangt u geen 20%
premie-restitutie?
Helaas, maar dan bent u niet bij
OWM Vorden verzekerd!

VOORBEELD
Uw huis en inboedel extra uitgebreid verzekerd kost u
vanaf
Woonhuis: f 250.000- a f 0,60/prom. = f 150,00
Inboedel: f 80.000- a f 1,35/prom. = f 108,00

PREMIE-RESTITUTIE

* Exclusief 7% assuranticbelasting

f 258,00
f 51,60

f 206,40*

Vergelijk dit met uw huidige premie
Voor nadere informatie: bel (0314) 37 61 10 of stuur een portvrije briefkaart
naar OWM Antwoordnummer 405, 7000 WB Doetinchem.

OWM Vorden uiteraard ook voor uw overige verzekeringen

Onderlinge Waarborg
/ Maatschappij

Vorden WA
Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur, tel. (0314) 62 26 17

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden

KB&1-
Wij hebben de nieuwe collectie
wenskaarten voor Kerst en
Nieuwjaar weer binnen!
Bestel uw kaarten tijdig.
Originele, prachtige kaarten
voor bedrijven en particulieren
bedrukken wij graag voor u met
uw persoonlijke wensen.
Ook ontwerpen wij graag een
zeer persoonlijke kaart voor u.
Komt u binnenkort gerust eens
bij ons kijken en overleggen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0676 B51O1O. FAX 561060. BBS B64O4O
NIEUWSTAD 3O - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

Tonny Ju£
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

De gezeltgste

KERSTMARKT

Achterhoek

Met optredens van
diverse plaatselijke zangkoren,

muziekverenigingen, midwinterhoornblazers
en dansgroepen. Verder vele kramen in Kerstsfeer,

houtvuur, een bezoek van de KERSTMAN en een boerenkool-
maaltijd met worst.

WEEKBLAD

CONTACT
EEN GRAAG GELEZEN BLAD

DAT WEKELIJKS VERSCHIJNT IN

4 EDITIES:QJURLO - VORDEN -

HENGELO (G) - WARNSVELD

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL OB76 6B1O1O. FAX BB1O88. BBS BB4O4O
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 72BO AA |$Q 9002

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industricwea 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor
18 nov. t/n

Bij een
jaar-
verbruik
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

van:

de week van: maandag
i zondag 24 nov. 1996.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 3-11-'96
van:

28 m
35 m
42 m
49 m
56 m
63 m
69 m
76 m
83 m
90 m
97 m

104 m
115m
125 m
135 m
146 m
156 m
174 m
191 m
208 m

71 m
89 m

107 m
125 m
143 m
161 m
177 m
196 m
213 m
231 m
249 m
267 m
294 m
320 m
347 m
374 m
400 m
446 m
490 m
534 m

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZEVENAAR : 0316 -52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

Ge boorte kaa rte n

DRUKKERIJ
WEEVERS

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 2O september

De Herberg, Vorden

Doe mee aan de
VOROENSE WINTERSPEIEN

onderdelen:
-fr Spijkerslaan it Luchtbuks schieten ^ Houtzagen

ir Ballengooien -fr Langlaufen ^ Kartrekken

Opgave bij Indoor Sport Vorden,
Bleumink Tweewielers
op de Kerstmarkt

OOK UW HUIS VERDIENT DE DESTE VLOEREN
• Tapijt 1001 soorten, alle topmerken
• Vinyl Novilon, Sommer, Rhino
• Marmoleum 3 diktes, vele kleuren
• Laminaat Quick Step, Saphyr, Diamonds (van Pergo)
• Kurkvloeren Wicanders
• Parket Royal, Tarkett, Bourgogne massief 22 mm

KWALITEIT - LAAG IN PRIJS - GARANTIE - SERVICE

NATUURLIJK!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93



Vordense Winterspelen tijdens kerstmarkt op 14 december:

Op zaterdag 14 december wordt in
Vorden de jaarlijkse kerst markt ge-
houden rondom de N.H. Kerk. In de
ogen van veel bezoekers is het de ge-
zelligste kerstmarkt van de
Achterhoek. Dit blijkt ook wel uit
het aantal bezoekers, want elk jaar
lijkt het alsof er weer meer mensen
naar Vorden zijn afgereisd. Een
groot aantal plaatselijke onderne-
mers zal zich op 14 december aan
het publiek presenteren. Verder ver-
lenen diverse plaatselijke zangko-
ren, muziekverenigingen en dans-
groepen hun medewerking aan dit
evenement. Ook de kerstman zal op
deze dag niet ontbreken. Nieuw op
het programma is de strijd om de
Vordense Winterspelen.

Deelnemers voor de Vordense Winter-
spelen dienen zich als team op te ge-
ven. De teams bestaan uit twee of drie
personen. Er zijn in totaal zes onderde-
len: spijkerslaan, houtzagen, langlau-
fen, luchtbuks schieten, ballengooien
en kartrekken. Het belooft een span-
nende competitie te worden met als in-
zet het kampioenschap van Vorden.
Deelnemers voor de Vordense Winter-
spelen kunnen zich opgeven door mid-
del van de bon die op deze pagina
staat. Free-wheel uit Vorden is één van
de bedrijven die meewerkt aan deze
Winterspelen. Freewheel verzorgt een
25 meter lange langlaufbaan.

De Vordense Ondernemers Vereniging
heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd
dat het dorp een feestelijke aanblik
krijgt. Het centrum zal vanaf begin de
cember worden opgesierd met ruim
200 kerstbomen. Verder zal er voor de
Dorpskerk nog een bijzonder grote
kerstboom en een kerstklok worden ge
plaatst. "Dit geeft het dorp een heel
aparte sfeer. Dat vind je in de verre om-
trek niet. Dat is dan ook één van de re
denen waarom er zoveel mensen rond
de kerst naar Vorden komen", aldus
voorzitter mevrouw H. Sueters van de
Vordense Ondernemers Vereniging. De
kerstmarkt is voor mensen uit de regio
goed te bereiken met het openbaar ver-
voer. Er lopen zowel treinen als bussen
naar Vorden.

Bon Vordense Winterspelen
De teams bestaan uit twee of drie personen.

Naam team:

Naam: Adres: Woonplaats:.

Tel:

Leeftijd:

Naam:.. Adres: Woonplaats:.

Tel:

Leeftijd:

Naam:..

Tel: .

Adres: Woonplaats:.

Leeftijd:
Deze bon dient uiterlijk 13 december te worden ingeleverd bij Indoor Sport Vorden, Overweg 16, 7251 JS Vorden of
Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden.

Kerstcollecte en kerstattentie-actie
van de Raad van Kerken

Een goede Vordense
medelevendheid

Alweer loopt het jaar 1996 naar het einde. Voor velen is de maand december gezellig, maar anderen behoeven wat extra
aandacht. Het is al jaren zo dat in de week van 9-14 december een 100-tal collectanten/trices door buurtschappen en de
straten van Vorden gaan om huis aan huis een beroep op u te doen voor de kerstattenties.
Deze attenties worden bezorgd aan onze ouderen, zieken en medemensen die niet vergeten mogen worden. In aanmer-
king voor de kerstgroet komen:
- alle mensen boven de 80 jaar;
- alle langdurig zieken;
- alle mensen die rond Kerstmis in de ziekenhuizen liggen;
- de partners, ouders of huisgenoten van allen, die in het afgelopen jaar een dode te betreuren hadden en op hetzelfde

adres wonen;
- de mensen in de tehuizen.

Een van de prettige dingen die men kan doen is andere mensen blij maken. Dat werkt van twee kanten; je doet een an-
der een plezier en je krijgt er zelf een gelukkig gevoel bij. Daar gaat het uiteindelijk om!
Laat dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen. Als u de collecte gemist heeft, kunt u ook een storting doen op rekening van
de Raad van Kerken: Rabobank Vorden, rek.hr. 36.64.06.485 (postrekening bank: 862923).
Een eventueel batig saldo wordt besteed aan de activiteiten van de Raad van Kerken.
Behalve in de tehuizen worden nog eens een 600 fruitbakjes bij particulieren gebracht. ZOnder uw financiële hulp zou
dat niet mogelijk zijn!
De Raad van Kerken wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 1997 toe.

De kerstsamenzang heeft dit jaar een andere opzet. In de Dorpskerk kunt u op zondag 22 december luisteren naar het
kerstoratorium "Als appelbloesem in de winter". Dit wordt geheel door vrrijwilligers uitgevoerd, u bent daarbij van har-
te uitgenodigd.

bedankt:

BROUWER MOTORS BV

DRUKKERIJ
WEEVERS
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Wegens toename van de werkzaamheden
zijn wij op zoek naar een

AI L-ROUND AUTO MONT
Voor meer informatie kunt U ons bellen.

VAKGARAGI

HANS SLOOT
Ruurloseweg 50 - Hengelo - Tel. 0575-461871

SAM: :N OP DE GOI DI WEG

KEUKE
Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een

20-tal complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entou-

rage. U wordt er deskundig en graag geadviseerd. Veel wensen kunt

u in vervulling laten gaan doch wij zien het als een uitdaging uw ver-

wachting te overtreffen. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in

keukens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax: (0573) 45 33 17 BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur

Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Verfris uw interieur en bel
TOTAALREINIGING

RESC
Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 87

NOG GEEN CADEAUTJE?
Muziekvereniging Concordia heeft het

Sinterklaas- ot Kerstcadeau voor 1996:
DE VIDEO

EN ZO WAS HET VROEGER
met beelden uit 1938.1949 en

hoofdzakelijk 1958 'Vorden van toen'.

Te koop bij ABN-Amro bank, Sueters en
boekhandel Loga of tel. (0575) 55 36 88

Sinterklaas...
Sinterklaas, ./
HeeÜ u al die mooie cadeau-artikdQ al gezien?
Maar natuurlijk Piet, dat weetje toch:

de mooiste woonaccessoires
vind je bij De Woferij

De Wonerij: uw specialist voor als het binnenshuis
buitengewoon goed moet zijn.

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Rekeningblocks

Brieven

DRL
WE

SPECIALE AANBIEDING
VOOR DE DURE MAAND

DECEMBER

AARDAPPELEN
Eba 20 kg f 5,-

Bildstar en Surprise
20 kg f. 7,50

Dagelijks geopend van
8.00 tot 18.00 uur,

woensdags gesloten.

FAM. SCHEPPER
Nieuwenhuisweg 1, Vorden/Delden

Telefoon (0575) 55 13 33

WAARDEBON

ter waarde van 50,-
bij aankoop van een

japon of pakje naar keuze
bij aankoop van een dames- of neren-

jack naar keuze

* geldt niet voor speciale aanbiedingen
WAARDEBON
ter waarde van

bij aankoop van een dames- of heren-

pullover naar keuze

mocfecentruni

Tennissen ruurlo

dorpsstraat 22
tel. (0573) 45 14 38

bij aankoop van een dames- of heren-

pantalon naar keuze

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

BORCULOSEWEG 4 -
TELEFOON (0573) 44 12 02

P.P. - BESLIST RESERVEREN

Familiebuffet
ZONDAG 8 DECEMBER AANVANG 17.30 UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN ONBEPERKT

f25,-
Volgende wildbuffet

ZONDAG 15 DECEMBER AANVANG 17.30 UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN ONBEPERKT

f29,50 P.P. - BESLIST RESERVEREN

00

SMAN
GROENSPECIALIST

Zeer mooie kwaliteit van eigen kwekerlj.
Blauw en groen, met en zonder kluit of pot
van 60 cm tot 10 m.

Wegens ontruiming perceel

voor handelsprijzen

KERSTBOMEN
gezaagd, tot 250 cm
KERSTBOMEN
kluit of pot, tot 200 cm

7,50
10,00

Alle kopers van een kerstboom mogen gratis
kerstgroen uitzoeken zoals hulst, coniferen-
groen, skimmea enz. zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur.
Kervelseweg 23, Hengelo (G.), tel. (0575) 462619

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
a u toe ad-te ken aars
en ook administratief

regionale installat
bedrijven op het
gebied van:
loodgieter

electra
vefwotmin

koeling
ventilatie

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak



Bij elk 1-persöCns dekbed een
kussen of een 1 persoons-dekbed-
overtrek GRATIS.

Bij een 2-perroons of Lits Jumeaux
dekbed zelfs 2 kussens of één dekbed-
overtrek GRATIS.

In plaats van^n gratis dekbedovertrek of
kussen(s) kunt u ook uw oude synthetische
of donzen dekbed laten reinir?n*

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met een 100%
katoenen tijk en met een polyesther
hollow fiber vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 119,=
200/200 van 169,=
240/200 van 199,=

nu 79,=
nu 109,=
nu 149,=

Synthetisch 4-seizpenen dekbed met
100% katoenen tijk en een polyesther
hollow fiber vulling.

1-persoons 140/200 van 219,= nu 179,=
2-persoons 200/ 200 van 339,= nu 279,=
Lits Jumeaux 240/200 van 359,= nu 299,=

ONZEN DEKBEDDEN

Donsdekbed, kwaliteit 90% witte
originele ganzedons. In kassette uit-
gevoerd, dus navulbaar.

1-persoons 140/200 van 499,= nu 299,:
2-persoons 200/200 van 599,= nu 399,:
Lits Jumeaux 240/ 200 van 699,= nu 499,:

4-Seizoenen donsdekbed, kwaliteit
90% witte originele eendedons.
In carré stiksel.

1-persoons 140/200 van 599,= nu 399,:
2-persoons 200/200 van 899,= nu 699,:
Lits Jumeaux 240/ 200van 1099,= nu 899,:

DEKBEDDEN

Wollen 4-seizoenen dekbed van 100%
scheerwol en een 100% katoenen tijk.

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 299,=
200/ 200 van 369,=
240/200 van 439,=

nu 199,=
nu 269,=
nu 349,=

Zeer fraai en extra zwaar wollen
4-seizoenen dekbed met een 100%
katoenen tijk.

1-persoons 140/200 van 399,= nu 299,:
2-persoons 200/ 200 van 599,= nu 499,:
Lits Jumeaux 240/ 200 van 699,= nu 599,:

Deze aanbiedingsdekbedden zijn allemaal ook leverbaar in extra lang, 140 x 220 en 240 x 220 cm.

Verder hebben we een grote partij restanten dekbedden in alle maten. In dons, wol en syn-
thetisch. Al deze dekbedden zijn waanzinnig goedkoop. Kortingen van 20% tot halve prijs!

Aktie geldig tot
14 december '96
en zolang de
voorraad strekt. BEDSHOP DE DUIF

Nieuwstad 44-48 - Zutphen - 0575-512816
*0f de helft van de waarde in contanten.
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