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Initiatiefvoorstel WD over herindeling weggestemd:

Gemeenteraad Lochem moet
voor november keuze maken

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

De gemeente Lochem moet voor l no-
vember een duidelijke keuze maken
als het om de gemeentelijke herinde-
ling gaat. Deze voorwaarde stelde de
gemeenteraad van Vorden vorige
week. Tot die tijd moeten er geen ini-
tatieven worden genomen om aan te
schuiven bij andere gemeenten. De ge-
meenteraad van veegde daarmee het
initiatiefvoorstel van de WD van tafel
waarin de liberalen aandrongen om
te gaan praten met Hengelo en Steen-
deren.

In de gemeenteraadsvergadering van
vorige week dinsdagavond werd ruim
een uur over de gemeentelijke herinde-
ling gesproken. Tijdens de discussie
stond de vraag centraal wat het stand-
punt van de gemeente Lochem nu is.
Voor de meeste raadsleden was dit niet
helder. Alleen de WD was van mening
dat Lochem heel duidelijk voor samen-
werking met Ruurlo en Borculo heeft
gekozen. "En aangezien Borculo niets
met ons te maken wil hebben, heeft
ook Lochem de deur naar Vorden dicht-
gedaan", zei fractievoorzitter E. Bran-
denbarg (WD).
De andere politiek fracties waren daar
niet zo zeker van. "De gemeente
Lochem heeft officieel nog steeds geen
keuze gemaakt", aldus de heer A.H.
Boers (CDA). De hele discussie over het
standpunt van de gemeente Lochem
was echter niet nodig geweest.
Burgemeester E.J.C. Kamerling kwam
namelijk aan het eind van de discussie
met de mededeling dat hij contact had
gehad met Lochem. "Voor 22 oktober
zullen ze laten weten hoe ze verder wil-
len", aldus de burgmeester. Het is de
vraag waarom Kamerling zo lang
wachtte met deze mededeling, aange-
zien dit nou net het essentiële punt
was waarom de hele discussie draaide.
Ook werd er gesproken over de moge-
lijke personele gevolgen van een herin-
deling. Namens alle medewerkers had

gemeentesecretaris mr. A.H.B, van
Vleuten een brief geschreven met het
verzoek alleen aan een herindeling
mee te werken als daar geen gedwon-
gen ontslagen uit voortvloeien. In eer-
ste instantie onderschreef het college
van B en W deze brief. De gemeente
raad vond het collegevoorstel wel erg
kort door de bocht. "We kunnen ons de
bezorgdheid bij het personeel voorstel-
len maar dat betekent niet dat we ge
dwongen ontslagen op voorhand wil-
len uitsluiten. Dat gaat veel te ver", zie
de heer E. Brandenbarg (WD). De ande
re raadsleden waren het daarmee eens.
"Als iedere gemeente op voorhand de
voorwaarde stelt dat er geen gedwon-
gen ontslagen mogen vallen, dan is de
meerwaarde van een fusie weg. Want
een fusie zal altijd personele gevolgen
hebben", aldus de heer A.H. Boers
(CDA). Op aan dringen van de raad trok
B en W het collegevoorstel in en werd
besloten de brief van het personeel
door naar de gemeente Lochem te stu-
ren met afjfciften naar Ruurlo en
Borculo onnWi de bezorgdheid onder
het Vordense personeel onder de aan-
dacht te brengen bij de andere drie ge
meenten.
Verder stelde de gemeenteraad een uit-
voeringskred^ van 538.000 gulden be
schikbaar va^de aanleg van een fiets-
pad van Wichmond naar sporthal De
Lankhorst. De Partij van de Arbeid liet
weten niet echt overtuigd te zijn van
de noodzaak van een dergelijk fietspad
langs de Lankhorsterstraat. De socialis-
ten gingen echter wel acoord met het
collegevoorstel. Het CDA stelde dins-
dagavond als voorwaarde dat de subsi-
die van de provincie doorgaat. De pro-
vincie Gelderland heeft een subsidie
toegezegd van 145.500 gulden als het
fietspad nog dit jaar wordt gereali-
seerd. Het is alleen de vraag of dit ook
haalbaar is omdat de onderhandelin-
gen met de aanwondenden over de
grondaankopen zeer stroef verlopen.

Kranenburg ontmoet
Kranenburg
Op uitnodiging van „Kranenburgs Be-
lang" heeft de Vordense muziekver-
eniging „Concordia" een koffïecon-
cert verzorgd bij Gasterij Schoenaker.
Tevens was hierbij uitgenodigd „Mu-
sikverein Kranenburg", waarmee Con-
cordia al jarenlang vriendschappelij-
ke banden pnderhoudt.

Na het openingswoord van voorzitter
Lucassen van Kranenburgs Belang be
gonnen de Duitse muzikanten met een
pittige mars. Na de vertolking van The
Young Amadeus bracht men een aantal
Hongaars getinte nummers ten geho-
re, waarna het tweede deel van het pro-
gramma werd vervolgd met een aantal
typisch duitse nummers zoals „Tirol-
Tirol". Met Tokajer Marsch werd in
Hongaarse stijl afgesloten.
Na de pauze was het de beurt aan
„Concordia". De drumband opende

met „Invitation". Na „Samba Queen"
en „Latin Rock" konnen de slagwerkers
laten zien wat ze in hun mars hebben.
Gespeeld werd nl. „Burcht van Haren".
Na een daverend applaus werd ver-
volgd met het harmonieorkest onder
leiding van Hans Kraxner. Na een mu-
zikale rondreis via Salzburg en Rus-
land werd het moderne genre verte
genwoordigd door nummers van
Michael Jackson, Eric Clapton alsmede
de titelsong van de Pink Panther.
Nadat gezamenlijk de slotmars Royal
Jubilee ten gehore werd gebracht, wer-
den de muzikale banden tijdens een
barbecue, nog eens extra aangehaald.
Na afloop constateerde voorzitter
Kraayeveld dat het geheel een zeer ge-
slaagd gebeuren is geweest. Zowel van
duitse als nederlandse zijde zal de ko-
mende jaren gezorgd worden dat de
kontakten verder worden verstevigd.

Hervormde Gemeente
Zondag 29 september 10.00 uur Ds. A. Walpot-
Hagoort. Na afloop koffiedrinken in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 september 10.00 uur ds. G.H. Verhaere,
Lochem.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 29 september 10.00 uur ds. S. Poelman,
Nijverdal; 19.00 uur ds. G.A. Westerveel,
Apeldoorn.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 28 september 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Zondag 29 september 10.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 september 17.00 uur viering.
Zondag 29 september 10.00 uur viering.

Weekendwacht pastores: 29-30 september
Pastoor E. Lammers, Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

Huisarts 28-29 september dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uuren 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, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts 28 september P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. (0573) 42 25 13. 29 september G.W. Jebma,
Lochem, Tel. (0573) 25 18 70. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het N^Hve Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59?592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive 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-, zater-
dag-en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

VOOR DIRHCTE 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

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
06-8806 (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. en mevr.
Mokkink-Kasteel. tel. 556908.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meldadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vicrakker-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: maandag t/m vrijdag van
9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. 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)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-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.
Personenalarmering melden bij SWOV.

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



zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuzen Contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hier-
voor f 2.50 administratiekosten in
rekening gebracht.
Telefonisch opgegegeven Con-
tactjes worden bij eventuele fou-
ten niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden. Schriftelijke
opgaven worden wel gratis her-
plaatst bij foutieve plaatsing.

• TE KOOP: zoete appels en
consumptie-aardappelen
Surprise. H. Brummelman,
Deldensebroekweg 1, Vorden.
Tel. 551576.

• A.s. zondag 29 september
grote bingo met vele geld-
prijzen. Aanvang 19.30 uur.
d'Olde Kriet in Wichmond,
telefoon (0575) 44 12 85.

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewicht-problemen
voor een bijzonder gewild ge-
wichtsbeheersingsprogram-
ma: * geen truckjes; * Eet het
voedsel, dat u lekker vindt; *
30 dagen geld terug garantie.
BEL: (0575) 529869.

• TE KOOP: massief donker
eiken eettafel, 1.35 mtr. x
0.84 mtr. Tel. 0575-551619.

• GRATIS AF TE HALEN:
jonge poezen en TE KOOP: 8
complete jaargangen
Grasduinen 1982 t.e.m. 1989
en WEGENS OVERCOM-
PLEET: gashaard, boiler, hon-
denmand, 3-pits butagasstel,
keukenstoelen, tuinslang, rug-
spuit, centrifuge z.g.a.n.
crossfiets. Hissink, Kruisdijk 6.
Tel. 551778.

• TE KOOP: 21/2 hectare
zware snijmais. Briefjes inle-
veren voor 27-9, 20.00 uur.
Gunning onder voorbehoud.
A. Nijenhuis, Ludger 2, 7234
TD Wichmond. Tel. (0575)
441477.

• Uitnodiging tot het bijwo-
nen van evangeliesamenkom-
sten die gehouden zullen wor-
den in een zaal van restaurant
'de Luifel', Dorpsstraat 11 te

"Ruurlo. Voorlopig op zondag-
avond van 7-8 uur, te begin-
nen op 29 september.
Toegang is vrij. Iedereen is
van harte welkom! A.
Palsgraaf en D. Heusinkveld
zullen spreken DV.

• 't Kwekerijtje 'De Rou-
wenhorst' Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voordelig,
wat andersoortige vaste
planten. Ook nog aanwezig
een klein aantal niet alle-
daagse eenjarigen. Open op
vrijdag en zaterdag.

• TE KOOP: maïs. Tel. (0575)
520609.

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

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, 2 middagen in
de week. Brieven onder num-
mer V 27-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Te koop: snijbloemen
op eigen land geteeld, verser
kan het niet. Chrysanten, anjers,
asters, gladiolen, zonnebloemen,
kalebassen. Aanbieding: AS-
TERS f 1,- per bos

en nog enkele andere
soorten
SCHOENAKER
Vierakkersestr.w. 22,
Vierakker

TE KOOP GEVRAAGD
• vrijstaande woning in VORDEN of WARNSVELD

(eventueel 2/1 kap)
• prijsindicatie f 400.000,- tot f 500.000^

OF

WONINGRUIL
VORDEN AVARNS VELD-WINTERSWIJK
• aangeboden in Winterswijk:

karakteristieke, sfeervolle, nabij het centrum gelegen vrij-
staande woning met prachtige besloten tuin. Woning is zeer
degelijk gebouwd, perc. gr. 700 m2,2de foto.

• Tel. 0543-520678

THUIS BEST
INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE
*** INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE ***

30 september 1996 is de laatste dag waarop u
huursubsidie kunt aanvragen.

Denkt u voor huursubsidie in aanmerking te
komen, vult u dan zo spoedig mogelijk een
aanvraagformulier in en levert u dit voor 27
september a.s. in bij ons kantoor aan de
Spalstraat 41 te Hengelo Gld.

Tevens zijn de formulieren ook verkrijgbaar bij
ons kantoor in Hengelo Gld.

Onze medewerkers zijn gaarne bereid u de
Yiodige informatie te verstrekken en/of u
behulpzaam te zijn bij de î ulling van het
aanvraagformulier.

Bij aankoop van een rookworst

1 pond
ZUURKOOL GRATIS

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG

10 Speklapjes

f 10,-

WEEKENDVOORDEEL

500 gram Hamlapjes +

500 gram Rundergehakt

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Magere schouderham _
100 gram f 1,49

Katenspek x , ._
100 gram f 1,49

5 Soorten vleeswaren . _
per 100 gram f 1,00

ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 Boerengehaktschnitzels

+ 4 Saucijzen

samen f

SMULLERS OPGELETMarktaanbieding
Bami of Nasi 1 KNO 5,95

Gehaktballetjes in saus

Slagerij/worstmakerij 10°9ram 1»29

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

A. HWTKONIG
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 D H A N D E L

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

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

Bij besteding van minimaal 39,90
m

25 september t/m 5 oktober

ÜF" S U ETERS
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Nachttrein München-
Rimini-Ancona

van maandag 1 juli

Op beslagen raam schrei
Italiaanse (ze werkt in

München) 'Vorden' waar ze
kennis heeft zitten. De

nacht voorbij stapte zij in
Rimini uit. Heb ik haar laten

lopen? Alsjeblieft, wil
Vordense kennis contact

met mij opnemen?

Fred Huiting
Dillelaan 28

9591 CG Onstwedde
tel. 0599/332318

('s avonds)

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 (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

ONZE MAGAZIJNMAN BIEDT AAN:

Originele
Opel-

onderdelen,
dus

gegaran-
deerde

kwaliteit.

Ook
zaterdagochtend

Onderdelen
Service

9.00 tot 13.00 uur

DE
OPEL DEALER

-— • • -••••••-:• . ' •.;*:. ••••••••••

BETAALBAAR BETER

e WISSELINK e
Zutphen, Vispoortplein 4, tel. (0575) 51 66 46

Na 18.00 uur tel. (0575) 45 12 28



Dankbaar en erg gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
zoon en broertje

Wij noemen hem

Sjoerd

Arend en Elly
Teu n issen- Haverkam p
Mark
Arend
Marjon

16 september 1996
Lochemseweg 32
7231 PH Warnsveld

Je hebt van twee moeders
twee oma's gemaakt
Vervulde hun tederste dromen.
Je hebt van twee vaders
twee opa's gemaakt
alleen maar door bij ons te komen.

Wij zijn dolblij met de geboor-
te van onze dochter

L/sa

Zij is geboren op 22 septem-
ber 1996

Herbert en
Monique Hukker

Barchemseweg 38
7261 DD Ruurlo
(0573) 452525

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele be-
langstelling, felicitaties, kaar-
ten, cadeaus en bloemen, die
wij mochten ontvangen tijdens
ons 40-jarig huwelijksfeest.
Het was héél geweldig.

Herman en
Annie Berends

Lindeseweg 19
7251 NJ Vorden

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik U
bedanken voor uw hartelijk
medeleven, ons betoond tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van mijn man

Bernard Siebelink

Uit aller naam,
A. Siebelink-Bulstra

Vorden, september 1996.

Dankbetuiging

Jammer genoeg is het niet
mogelijk iedereen persoonlijk
te bedanken voor het warme
medeleven, dat wij hebben
ondervonden na het overlij-
den van onze lieve moeder en
oma

Hermina Vreman-
ten Hagen

Daarom willen wij op deze
manier laten weten, dat de
volle kerk, de bloemen, de
vele lieve brieven, en kaarten
en het medeleven in welke
vorm dan ook ons erg goed
gedaan hebben en een grote
steun voor ons zijn.

Kinderen Vreman.

Ulft, september 1996
Puttershof 2

Voor uw hartelijk medeleven
en de vele blijken van belang-
stelling die wij hebben onder-
vonden na het overlijden van

REINIERA MARIA
ROELVINK-

TAKKENKAMP

willen wij u hartelijk danken.

Uit aller naam:
Fam. Roelvink

Vorden, september 1996

Voor de vele en hartelijke
bewijzen van medeleven die
wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Derk Jan Tjoonk

betuigen wij u langs deze weg
onze welgemeende dank.

N. Tjoonk-Arfman
Kinderen en kleinkinderen

september 1996
Kapelweg 2a
7233 SC Vierakker ^

CONTACT
MR goed en graag gelezen blad

1946 1996

Op vrijdag 4 oktober 1996 hopen wij

i J. Greutink & D. Greutink-Willems

samen met onze kinderen en klein-
kinderen ons 50-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.30 utir in zaal „De Boggelaar", l
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

^ Kerkhofweg 13
7231 RG Warnsveld Kadotip:

M

*
M

In plaats van kaarten

Herbert Hissink
E en

Renate Menkhorst

*

gaan trouwen op 3 oktober 1996
om 11.00 uur in kasteel Vorden.

U bent van harte welkom op de
receptie die gehouden wordt van
16.30 tot 18.00 uur in Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

| Ons adres:
>| Rietgerweg 1a
* 7251 H D Vorden
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Du Seele, die Du den Weg nach Oben suchst,
vertraue Deinen Helfern im Himmel,

die auf Dich wanen, urn D/r den Weg zu weisen,
zur himmlischen Pforte auf dass Du erlöst wirst.

Na een kortstondige ziekte, voorzien van het Heilig
Sacrament der zieken, is overleden mijn lieve man
en onze Baron

EBERHARD ALEXANDER
SCHOTTO VON MENGDEN

Herford, 16 januari 1921 Doetinchem, 19 september 1996

Vorden: G.Ch.E. von Mengden-von Heydebreck

Henk
Gerti en Marja
Bert en Carien
Beer

Ruurloseweg 81
7251 LC Vorden

Mijn man is thuis opgebaard.

De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen
woensdag 25 september om 11.30 uur in de R.K.
Kerk te Kranenburg, waarna aansluitend de ter-
aardebestelling zal plaatshebben om 12.30 uur op
de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in Hotel Bakker te Vorden.

Onze mede-oprichter en erevoorzitter, de heer

E.A.S. VON MENGDEN

is van ons heengegaan.

Van zijn gastvrijheid, die hij samen met zijn echt-
genote onze groep altijd geboden heeft, hebben
wij zeer genoten. Zijn betrokkenheid bij een Î A-
baar Vorden was groot.

De Werkgroep Leefbaarheid Vorden

Op 19 september is overleden

FREIHERR E. VON MENGDEN

Vele jaren was hij een gewaardeerd lid van onze
vereniging.
Wij wensen zijn vrouw veel sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Bestuur en leden Pluimvee en
Konijnenvereniging P.K.V. Vorden

Van het concert des levens,
krijgt niemand een program.

Heel verdrietig om haar heengaan, maar dank-
baar dat haar verder lijden bespaard is gebleven,
geven wij u kennis dat nog plotseling van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame, dappere moe-
der en oma, op de gezegende leeftijd van 80 jaar

HENDRIKA EVERDINA OLTHOF
sinds 10-2-1964 weduwe van H.J. Smeenk

Zelhem: Wim Smeenk
Joke Smeenk-Barink t
André
Peter

Wichmond: Minie Hammers-Smeenk
Jan Hammers
/na en Arnold
Bert Jan

7234 ST Wichmond, 19 september 1996
Lankhorsterstraat 19

De begrafenis heeft dinsdag 24 september plaats-
gehad op de Algemene Begraafplaats te Wich-
mond.

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en vriend waar je op kon bouwen.
Met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Plotseling is van ons heengegaan mijn innigge-
liefde man, mijn zorgzame vader en onze vriend

THEO CLAVER
ECHTGENOOT VAN GERRIE BOSMAN

op de leeftijd van 53 jaar.

Gerrie Claver-Bosman
Mike
Peter
Inge

7255 XG Hengelo (Gld.), 18 september 1996
Prunusstraat 31

De begrafenis heeft zaterdag 21 september plaats
gehad op het R.K. Kerkhof te Hengelo (Gld.)

Ik ben het licht van de wereld.
Wie mij volgt, zal nooit in de duisternis
wandelen.

Johannes 8 : 12

In haar slaap is overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma. Wij zijn dankbaar dat haar
verder lijden bespaard is gebleven.

HIJLKJEN CORNELIA
WOUDSTRA-KROON

weduwe van D. Woudstra sinds 4 maart 1984

Bolsward, 27 juli 1912 Vorden, 19 september 1996

Uulke en Paula Woudstra-v.d. Berg
Klaas en Feline

Klaas Bin Woudstra t
Gerry en Eltjo Landman-Woudstra

Loete
Simone en Jos

Jan Friso en Yneke Woudstra-Rijf kogel
Eva en Jan - Peten

Correspondentieadres:
U.D. Woudstra
Looërmark 41
7437 SJ Bathmen

De teraardebestelling heeft maandag 23 septem-
ber plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

"Veilig in Jezus armen"

Heden is van ons heengegaan, onze lieve en zorg-
zame man, vader en opa

ECHTGENOOT VAN W.L. JANSEN
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

ANTOON GERHARDUS MENNINK
ECHTGENOOT VA

RIDDER IN DE ORDE V/

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden: W.L Mennink-Jansen
Lochem: G.J. Langeler-Mennink

A.B. Langeler
Art en Mirjam
Helmi en André

Vorden: R.G. Mennink
G. Mennink-Struik
Erika en Brian
Arnold

Almelo: A.A. van Esveld-Mennink
P. van Esveld
Karin en Georges
Petra en Erik

Wildenborch, 21 september 1996
Galgengoorweg 19
7251 KD Vorden

De rouwdienst wordt gehouden op woensdag 25
september om 12.00 uur in de Kapel van de
Wildenborch.

Voor de aanvang van de dienst is er gelegenheid
tot afscheidnemen.

De begrafenis zal plaatshebben om 13.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de Kapel.



Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

l Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder,
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur
en volgens a/spraak.

Afspraken kunnen tele/onisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

RX>_ OUWEN DUIVENHOK DE
VOORNEKAMP 17 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan met toepassing
van de vrijstellingsmogelijkheid van
artikel 18 A van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening medewerking
te verlenen aan het plan voor:

- het bouwen van een duivenhok aan
de Voornekamp 17, kadastraal be-

kend gemeente Vorden, sectie K,
nr. 5066.

De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van don-
derdag 26 september 1996, gedurende
twee weken, voor een ieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar
maken.

ERGÜNNINGEN

Op 17 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

L.R. en P.C. „de Graafschap" voor het
bouwen van een manege op het per-
ceel Hamelandweg 2 te Vorden.

de heer M. Noot voor het bouwen van
een serre op het perceel Overweg 11 te
Vorden.

Dostal B.V. voor het geheel slopen van
een kantoorgebouw op het perceel
Onsteinseweg 20 te Vorden.

de heer A.H. Fokkink voor het geheel
slopen van een berging op het perceel
Nieuwstad 18 te Vorden.

de heer G.J. Nije^miis voor het geheel
slopen van een schuur op het perceel
Galgengoorweg 12 te Vorden.

mevrouw I. Nijenhuis voor het vellen
van l sierkers oj^fc^t perceel Hoetink-
hof 115 teVordeW

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. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

N GEKOMEN BOUWAAN VRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

R.H.A. Eggink

G.A. Eggink

J.W. Smallegoor

G.J. van Ark

Bouwadres

Mosselseweg 14
Vorden
Kostedeweg 5
Vorden
Leestenseweg 34
Vierakker

Datum
ontv.

12-09-96

12-09-96

17-09-96

Wildenborchseweg 17-09-96
19, Vorden

Omschrijving

verbouwen van een
schuur
uitbreiden van een
woning
verbouwen van een
varkensstal tot
werktuigenberging
uitbreiden van een
veestal

Deze bouwaanvragen kunt u inzien in het koetshuis bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening.

ONDJE GLAS

Wij deponeren sinds jaar en dag onze eenmalige glasverpakkingen in de
glasbak. Een prima zaak, want op deze manier kan het glas eindeloos
opnieuw gebruikt worden voor nieuw glas. Maar wat gebeurt er eigenlijk
met ons glas als wij het netjes in de glasbak hebben gegooid?

Flessen wijn, ketchup of (fris)drank. Potjes voor onder andere pindakaas, jam,
babyvoeding en mosterd. In ieder huishouden wordt heel wat glas gebruikt om
produkten in te bewaren. Al dit eenmalige glas dat wij in de winkel kopen,
gooien we na gebruik natuurlijk in de glasbak. Als de glasbak vol zit, haalt een
speciale vrachtwagen van de glas inzamelaar de inhoud van de bak op. Dit glas
brengt hij vervolgens naar de glasbewerkingsinstallatie.

Omdat andere zaken dan glas de produktie van nieuw glas ernstig kunnen ver-
storen, wordt het glas hier schoongemaakt. Grote verontreinigingen worden er
handmatig uit gehaald. Lichtere materialen, zoals doppen, deksels, papier, plas-
tic e.d. worden met behulp van lucht, magneten en lasers verwijderd. Ook wordt
het glas in kleine stukjes gebroken. Deze zuivere glasscherven gaan na controle
naar de glasfabriek.
Glas wordt normaal gemaakt van zand, kalk en soda, die bij hoge temperaturen
van zo'n 1500°C worden versmolten. In plaats hiervan worden nu de glassclier-
ven gebruikt. De glasfabriek brengt de nieuwe flessen of potten naar de fabri-
kant die ze vult met bijvoorbeeld boontjes, sambal of augurken. Deze volle pot-
ten en flessen gaan dan weer naar de winkel waar wij die pot doperwten of fles
ketchup weer kopen. En na gebruik gooien we die weer in de glasbak! Zo is
het rondje glas weer gemaakt. Op deze manier zamelen we momenteel ruim
80% van het eenmalige glas in. Nu hebben overheid, handel en industrie afge-
sproken dat in het jaar 2000 maar liefst 90% van al dit glas via de glasbak moet
worden ingezameld. Daarom geldt voor ons allen nog meer dan ooit:

ALLE GLAS HOORT IN DE GLASBAK!!

OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?

Op l oktober 1996 is het 10 jaar geleden dat de rijbewijzen voor het eerst wer-
den afgegeven door de burgemeesters. In de meeste gevallen is de periode van
afgifte 10 jaar. Veel personen komen dan ook vanaf l oktober a.s. in aanmerking
voor vernieuwing van het rijbewijs.

Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de
volgende bescheiden inleveren:
* het oude rijbewijs;
* 2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;

Kosten: ƒ 39,00 (wijzigingen voorbehouden).

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden
gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij
bureau burgerzaken. Momenteel bedragen de kosten hiervan (incl. uittreksel uit
de Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,25. Dit bedrag moet bij ontvangst van
het formulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen van het for-
mulier. Het kan 4 tot 5 v f e n duren voordat u alles rond heeft.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen OPL.
een nieuw rijbewijs aan te vragen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrij-
dag van 08.00 - 12.30 uur en woensdag tevens van 13.30 - 17.00 uur.

WAT IS ER AAN DE HA AlVl ET DE NIEUWE RIJBEWIJZEN?
De laatste tijd verschijne^rr berichten in de pers dat er problemen zijn met rij-
bewijzen die zijn afgegeven na l juni 1996 (het nieuwe model). Door het gebruik
van een bepaald soort printer zou de tekst op het rijbewijs loslaten.
De rijbewijzen die in de gemeente Vorden worden afgegeven, worden geprint
met een printer waarbij zich deze problemen niet voordoen.

UOTERINGSBELEID VOOR KLEINSCHALIGE KAMPEER-
TERREINEN VASTGESTELD.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om niet meer dan 15 kleinscha-
lige kampeerterreinen in de gemeente Vorden toe te staan. Tevens streven zij
naar een evenwichtige verdeling van deze kampeerplaatsen over de gemeente,
zonder daarbij bestaande rechten aan te tasten. De beleidsnotitie kunt u inzien
bij de afdeling bestuur in de kantoorunit bij het gemeentehuis, en is tegen be-
taling van de kosten verkrijgbaar.

'B,j* UELEIDSREGELS VOOR HET TOEPASSEN VAN DE OPENBARE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE.

Burgemeester en wethouders hebben beleidsregels vastgesteld voor de toepas-
sing van de openbare voorbereidingsprocedure. Deze voorbereidingsprocedure
is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Als deze procedure wordt
gevolgd dan komt bijvoorbeeld een aanvraag om vergunning gedurende een
bepaalde termijn ter visie te liggen en kunt u op die aanvragen uw zienswijze
kenbaar maken. Vaak zal er bij een aanvraag ook een ontwerp-beschikking ter
inzage liggen, zodat u al kunt vernemen hoe het bestuursorgaan denkt op een
aanvraag te beslissen.

De openbare voorbereidingsprocedure passen burgemeester en wethouders toe
bij:
- besluiten van algemene strekking;
- bij besluiten waarover onbekende derde belanghebbenden mogelijk hun

zienswijze kenbaar zouden willen maken;
- als het bestuursorgaan de zienswijze van een ruimere kring belanghebben-

den wil kennen.

Burgemeester en wethouders willen de openbare voorbereidingsprocedure niet
voor alle besluiten laten gelden, waarbij een onbekend aantal derden-belang-
hebbenden betrokken kunnen zijn, maar alleen toepassen voor besluiten van
wezenlijke betekenis, in het bijzonder ingrijpende beleidswijzigingen en/of
besluiten met belangrijke rechtsgevolgen".
De beleidsnotitie kunt u inzien bij de afdeling bestuur en is tegen betaling van
de kosten verkrijgbaar.



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 grond-
gebied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, ge-
durende de openingstijden,

liggen vanaf 27 september 1996 gedurende 4 weken
ter inzage de besluiten op de aanvraag van:

1.
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer L.W. Bargeman
Kerkhoflaan 7
7251 JW Vorden

adres van de inrichting: Kerkhof laan 7

om: een oprichtingsvergunning voor een hoveniers-
en bestratingsbedrijf

2.
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer J. van Ark
Wildenborchseweg 19
7251 KB Vorden

adres van de inrichting: Wildenborchseweg 19

om: een revisie-vergunning voor een agrarisch be-
drijf met fokvarkens, vleesvarkens, rundvee en
een kampeergelegenheid

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omge-
ving, 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
ontwerp-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

bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs 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 8 november 1996.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de voorzitter van
de afdeling bestuursrecht Raad van State, wil het
besluit niet binnen 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: 24 september 1996.

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, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 33/55 75 34 (doorkiesnum-
mers), fax (0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat zij:

1. „beleidsregels voor het toepassen van de open-
bare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht) en:

2. het „quoteringsbeleid gemeente Vorden voor klein-
schalige kampeerterreinen in de gemeente Vor-
den" hebben vastgesteld.

Deze beleidsregels liggen vanaf heden ter inzage bij
afdeling bestuur (kantoorunit bij het gemeentehuis)
en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Vorden, 25 september 1996,
burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
MrAH.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.
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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 grond-
gebied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, ge-
durende de openingstijden,

ligt vanaf 27 september 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

maatschap Boerkamp-Arends
Vierakkersestraatweg 32
7233 SG Vierakker

adres van de inrichting: Vierakkersestraatweg 32

om: een revisie-vergunning voor een agrarisch be-
drijf met melkvee en vleesvarkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften in het belang van de bescherming van het
milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijke alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inza-
gelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 25 oktober
1996.
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: 24 september 1996.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer),
(0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

BEKENDMAKING BELASTING-
VERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat vanaf woensdag 25 september 1996 voor
een ieder ter gemeente-secretarie kosteloos ter
inzage ligt:

de „Negende wijziging van de Verordening op de
heffing en de invordering van rechten 1993". De wijzi-
gingsverordening is vastgesteld bij besluit van de
raad van de gemeente Vorden d.d. 4 juni 1996, en
goedgekeurd bij besluit van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken A.G.M, van de Vondervoort d.d.
6 september 1996, onder nummer FBA 96/4/U15.

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die
van de bekendmaking. De bekendmaking heeft
plaatsgevonden door opneming van het besluit op 25
september 1996 in het register „Vastgestelde belas-
tingverordeningen". Een ieder kan op verzoek tegen
betaling van een bedrag aan rechten een afschrift
krijgen van het genoemde besluit.

De onderstaande aanpassingen zijn in het besluit
opgenomen:
A. De tarieven voor de voltrekking van een huwelijk

zijn verhoogd.
B. Per 1 juni 1996 is een nieuw model rijbewijs ver-

krijgbaar.
C. Wijzigingen in verband met de invoering van de

Wet op de openluchtrecreatie.

Het besluit ligt ter inzage bij de sector Middelen (kas-
teel).

Vorden, 25 september 1996
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. EJ.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn verga-
dering van 17 september 1996 heeft vastgesteld de:

„Verordening binnentreden ter uitvoering van nood-
verordeningen".

Deze verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter
inzage bij de afdeling bestuur in de kantoorunit bij het
gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten is de
verordening verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op de achtste dag
na die van afkondiging.

Vorden, 25 september 1996,
burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr.A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

BEKENDMAKING BELASTING-
VERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat vanaf woensdag 25 september 1996 voor
een ieder ter gemeente-secretarie kosteloos ter inza-
ge ligt:

het besluit tot intrekking van de „Verordening op de
heffing en invordering van een woonforensenbelas-
ting 1994". Dit besluit is vastgesteld door de raad van
de gemeente Vorden op 27 februari 1996, en goed-
gekeurd bij besluit van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken A.G.M, van de Vondervoort d.d.
28 juni 1996, onder nummer FBA 96/4/U13.

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die
van de bekendmaking. De bekendmaking heeft
plaatsgevonden door opneming van het besluit op 25
september 1996 in het register „Vastgestelde belas-
tingverordeningen". Een ieder kan op verzoek tegen
betaling van een bedrag aan rechten een afschrift
krijgen van het genoemde besluit.

Het besluit ligt ter inzage bij: sector Middelen (kas-
teel).

Vorden, 25 september 1996
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling.

GRAS HAKSELEN
TIJDENS DE MAÏS?

DAT KAN.
* met Fora-Form of
door de maiskuil.

A GRARISCH LOONBEDRIJF

HISSINK V.O.F.
0575 - 461439

LR & PC
"de Graafschap"

KORTINGSKAARTEN AKTIE
is succesvol

Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.

Bellen: Ton Ruttink, tel. 55 35 27
Henk Groot Roessink, tel. 55 14 37



Weekendrecept
Vlogman
Hachee

Bereidingstijd: 20 minuten

Stooftijd: l 1 / 2 - 2 uur

(ADVERTENTIE]

Benodigdheden voor 4 personen:
500 gram rundvlees, in dobbelsteentjes gesneden; 3 grof gesnipperde uien;
60 gram margarine of boter; 40 gram bloem; 1/2 liter bouillon; l ectlepel
azijn; l laurierblad; 2 kruidnagels; zout; peper.

Benodigd keukengerei: braadpan.

Bereidingswijze:
1. Smelt de margarine in de braadpan. Doe de snippers ui erbij als de mar-

garine begint te kleuren en het schuim wegtrekt. Bak de snippers ui
lichtbruin en neem ze met zo min mogelijk vet uit de pan.

2. Bak de stukjes vlees in vrij korte tijd mooi bruin. Temper de warmte-
bron.

3. Strooi de bloem over het vlees en roer alles goed door elkaar. Laat de
inhoud van de pan op een laaggedraaide warmtebron heet worden.

4. Giet de bouillon al roerend bij het vlees. Blijf roeren tot de hachee kookt
en bindt.

5. Voeg de azijn, het laurierblad en de kruidnagels toe. Sluit de pan en laat
het vlees gaar stoven.

6. Roer regelmatig de inhoud van de pan om, om aanbranden te voorko-
men. Doe na l uur stoven de snippers ui bij de hachee.

7. Controleer of de hachee gaar is en maak deze op smaak af met peper en
eventueel zout en wat azijn.

Wijntip:
Een fruitige rode wijn smaakt heerlijk bij dit gerecht.

Tip van de kok:
Serveer de hachee met rijst of gekookte aardappels en als groente gekookte
bietjcs of rodekool met appeltjes.
Bind de hachee met 20 gram aangemaakt aardappelmeel als het vlees gaar
is. Dan is de kans op aanbranden veel kleiner. De bloem vervalt dan.
Een scheutje rode wijn of donker bier geven de hachee en speciaal smaak.
Een restje hachee wordt met wat zilveruitjes en stukjes augurk omgetoverd
tot jachtschotel die zich prima leent als hapje bij de l^fc h.

Slager Vlogman

Combinatie Dash-Sod>o
houdt stand
In het afgelopen seizoen is door Dash
verwoede pogingen gedaan om, naar
aanleiding van de aankondiging van
Sorbo om na 9 jaren sponsoring te
gaan stoppen, een nieuwe sponsor te
vinden.
Hierin is Dash niet geslaagd. Sorbo is
echter bereid gevonden om het de-
cennium vol te maken. Dit geeft Dash
enige adempauze om voor het seizoen
1997-1998 nieuwe inkomstenbronnen
aan te boren.

Zowel Dash als Sorbo kan terugkijken
op een vruchtbare periode van samen-
werking welke voor beide partijen als
zeer positief is ervaren. Dash is de di-
rectie van Nedac-Sorbo zeer erkentelijk
voor het vertrouwen wat in Dash wordt
gesteld en zal er alles aan doen om in
het komende seizoen dit vertrouwen
weer in sportieve tegenprestatie uit te
drukken. De combinatie Dash-Sorbo
zal derhalve in het komende seizoen
weer van zich laten spreken.

AGENDA
SEPTEMBER

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

3 t/m 28 Spreekwoordenkwartet in de
Bibliotheek

24 Gewone soos-middag KBO Kranen-
burg Wapen van 't Medler

24 Dorpscentrum Themamiddag
Vrouwenraad Vorden

25 Welfare Najaarscontactmiddag
Wehme

25 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

26 Bejaardenkring reisje
26 Revue Volksfeest Linde
27 Vogelschieten Keizerschieten

Volksfeest Linde
27 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

over ouderen en de Wet Voorzie
ning Gehandicapten, in het Dorps-
centrum tel. 55 20 03

28 Volksspelen dansavond Volksfeest
Linde

28 Kastelenwandeltocht vanaf Dorps-
centrum

29 HSV de Snoekbaars Ledenwedstrij-
den Vorden-Hengelo

OKTOBER

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

2 HVG Wichmond. Lezing oude
melkfabriek Hengelo

2 HVG Linde Inge Nijenhuis
2 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 PCOB Gez. ouderenmiddag in

dorpscentrum
8 NBvP Excursie Hackfort
8 Soos Kranenburg
8 HVG Dorp excursie rozen kas.
9 NBvP Handwerkochtend
9 NBvP Dia's Mexico
9 Welfare handwerken Wehme
9 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
10 Bejaardenkring Dorpscentrum
12 HSV de Snoekbaars IJsselwedstrijd
13 HSV de Snoekbaars Snoekwedstrijd

Biej ons
in d'n Achterhoek
„Zo Willem, bu'j dubbeltjes an 't zuukn?". Willem van de Veldekster ston
an de Reulseweg bedachtzaam nao 't land te kiekn waor binnen neet al te
lange tied 't fietspad nao 'n Kranenberg kump te liggen. lej konnen
Willem van 'n veerten al zien want de piepe, waor e met opston en nao
bedde ging, had e goed in de brand. „Now, dubbeltjes zuukn neet bepaold,
eerlijk ezeg kan'k t'r gin wies uutwodn waor dat fietsepad krek hen kump
te loopn". „Dat kö'j toch wel zien an de paöltjes die ze uut heb eslagen,
daortussen kump ut te liggen". „Juustement, daor he'j 't um, die paöltjes
begint hier, zo halverweage de rotonde en de Schuttestraote, 't kwam toch
helemaols langs de weg?". „Nao'k heb heurn zeggen is ut de bedoeling dat
de fietsers hier oaverstekt nao de andere kante. Daor lig al 'n stuk weg en
dat wilt ze dan fietsepad maakn tot an de rotonde". „Dus a'k ut goed
begriepe mot old en jong straks hier de drukke verkeersweg oaverstekn?
Waorumme neet alles an ene kante tot an de rotonde, da's toch volle vei-
liger?", „'t Schient dat de geleerden meent dat dat neet goed kan in
veband met de ansluuting op de rotonde. Die zölt dat achter eur buro wel
zo uutefiegelierd hemmen". „Now daor kan ik met de pet neet biej. lej
ziet hoe hard ze hier jaagt at ze van Reurle komt. Dan wöd ut veur olde
luu en kinder hier leavensgeveurlijk. Dan gauw d'r haos nog meer op ach-
teruut inplaatse van veuruut. 't Is toch neet zo dat ut Gelders Landschap
die grond neet kwiet wol?. „Daor ha'k niks van eheurd, dat zo'j ze zelf
motn vraogen. Maor zo kortzichtug zölt ze daor toch neet wean. Die hebt
eur brood ok biej gratis van de gemeenschap". „Now, iej wat ut anders
maor nooit. De grond wieterop, van 'n Kranenberg nao Reurle, hebt ze ok
allemaole nog neet. Dat stuk zol jao volgend jaor klaor kommen. Maor in
de leste berichten wod t'r ok al oaver onteigeningsprocedures epraot, dus
hol ow maor vaste. Maor kont ze in „Contact" now 's neet goed uutleggen
hoe dat hier met ut eerste stuk fietspad zit, waorumme dat an de andere
kante kump". „Dat wi'k eur wel 's vraogen". En dat doe'k dan biej deze.
Laot de redactie dat 's uutzuukn en ut de luu 's uut de duuke doen. Want
zoiets mag de belasting- en abonnement betalende borger toch wel velan-
gen, biej ons in d'n Achterhoek?".

H. Leestman.

l

Vordense Landbouw
Federatie

"

Maandagavond 30 september wordt er
in „De Boggelaar" een gezamenlijke le-
denvergadering gehouden van de ZMO
afdeling Warnsveld en Vorden. Tijdens
deze bijeenkomst houd^^.G. van Erve
een inleiding over divd^P aangelegen-
heden die betrekking hebben op de
nieuwe organisatie. De heer van Erve is
voorzitter van de onlangs nieuw ge-
vormde landbouworganisatie GLTO
Zuid Midden Oost.

Familie Smeenk
nederlands kampioen
met ,Joli Coeur
Bij de nationale kampioenschappen
Keurmerries is „Joli Coeur" van de fa-
milie Smeenk kampioen geworden in
de rubriek rijpaarden 4 tot en met 7
jaar. Deze keuring vond plaats op de
U.T.V. te Utrecht.
Dit heuglijk feit moest uiteraard ge
vierd worden. In huize De Zeist werd
de familie Smeenk door velen gelukge
wenst waaronder ook burgemeester
Kamerling.Tijdens het feest werd de
heer des huizes een houten paard aan-
geboden, waarbij de afspraak werd ge-
maakt dat José Smeenk erop toe zal
zien dat haar man Gerard er een maal
per week half uur op mag zitten. Op
die manier kan hij „bonuspunten" ver-
dienen!.

Herfst op Hackfort
Zaterdagmiddag 28 september organi-
seert de Vereniging Natuurmonumen-
ten een wandelexcursie over het land-
goed Hackfort. Het vertrek is vanaf de
watermolen op het voorplein van kas-
teel Hackfort aan de Baakseweg 8. De
'excursie wordt geleid door mede-
werkers van Natuurmonumenten en
duurt ongeveer twee uur.
De wandeling voert over mooie paden
door het kasteelbos, langs de waterkol-
ken en de Hackfortse Beek. Tevens
langs een aantal monumentale boerde
rijen. Tijdens de wandeling wordt te
vens het een en ander verteld over het
beheer van het landgoed.

Tafelkeuring vogels
De gezamenlijke vogelverenigingen uit
de Achterhoek van de Algemene Neder-
landse Bond van Vogelhouders en de
Nederlandse Bond van Vogelliefheb-
bers organiseren op 28 september aan-
staande een tafelkeuring voor de jeugd
in zaal Kerkemeijer te Borculo.
Op deze dag worden de door de jeugd
gekweekte vogels gekeurd en bespro-
ken door erkende keurmeesters. De
jeugd wordt geïnformeerd over huis-
vesting, voeding en kweken van vogels,
eventuele vragen over vogels kunnen
beantwoord worden.
De Vogelvriend Vorden nodigt alle be-
langstellende jongeren in de regio
Vorden uit om met hun gekweekte vo-
gels deel te nemen aan deze tafelkeu-
ring. De vereniging kan voor vervoer
van jeugd en vogels zorgen.
Inlichting hierover: tel. (0575) 55 10 51.

Voorlichtings-
bijeenkomst over
vaatziekten
Aantal patiënten met problemen aan
bloedvaten neemt steeds verder toe.

Doetinchem:
De landelijke Vereniging van Vaat-
patiënten regio Oost organiseert in sa-
menwerking met het "Slingelandzie
kenhuis" in Doetinchem een voorlich-
tingsbijeenkomst voor haar leden en
overige belangstellenden.
Deze bijeenkomst vindt plaats op dins-
dagavond l oktober a.s. in het "Slin-
gelandziekenhuis" in Doetinchem
("Kerkzaal"). De toegang is geheel gra-
tis.
Medewerking aan deze avond verlenen
de heren: J. Seegers, J. Bartels, PJ.H.
Lanting en mevr. M.G. Nieber, allen
werkzaam in genoemd ziekenhuis.
Aan de orde komen diverse vaataan-
doeningen, zoals etalageziekte, spata-
deren, slagaderverkalking, de ziekte
van Raynaud, alsmede diverse vaaton-
derzoeken. Tevens is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.
Voor meer informatie en aanmelden
kunt u contact opnemen met: dhr. J.
Schunselaar tel.: 0314-663787 of mevr.
J. Hoogakker-v. Bergem tel.: 0575-
554418.



GITAARLES
in Vorden

voor kinderen vanaf 8 jaar
woensdagmiddag

in het Dorpscentrum
door gedipl. docent Eduard

Peelen

Tel. (0575) 516240

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

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

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

.-HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

Op donderdag 17 oktober start in Ruurlo de cursus

"Het paranormale en
de parapsychologie"

6 avonden
door Ton Oskam, paragnost

Bel voor inschrijving en/of informatie: 0573 - 451100
^of schrijf naar Tolhutterweg 1, 7261 KS Ruurlo

2 bos bloemen
naar keuze

Wmtercyclamen

Violen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 5,OO

1,95
sküoALKEME
BANANEN
ZOETE GRIEKSE
DRUIVEN 2 kiio 5,00
KOLDENHOF's Versmarkt

De 3O°/o KORTING
A.S. VRIJDAG

op de Vordense

markt

op 25O gram
warme

dus van

3p

TOT ZIENS OP DE MARKT!!!

&
DeKeurslager'

Verstand van
lekker vlees

KEURKOOPJE

500 gram h.o.h. gehakt
+ 4 saucijzen 9.95

VLEESWAREN SPECIAL

colmar gehakt
100 gram (gebraden gehakt met
zuurkool en knakworst 1."

VLEESWAREN
SPECIAAL

AANBEVOLEN

100 gram
gegrilde kipfilet

100 gram
ei-bieslooksalade

2.25

MAGERE
RUNDER-
LAPPEN

500 gram

7.9»

SPECIAL

varkenshaas in
bladerdeeg 100 gram 2.' *

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

aanbiedingen geldig t/m zaterdag 28 september
De keurslager, nét even anders! KEURSLAGER

De Rabobank wijzigt haar openingstijden.
Met ingang viu oktober a.s. zijn onze kantoren als volgt geopend:

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steenderen, Burg. Smitstraat 21

10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur

13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 19.00 uur

Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a

10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur

13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
woensdagmiddag gesloten
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur

kantoor: Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur 13.15- 18.00 uur

Voor meer complexe zaken bent u natuurlijk ook buiten deze tijden van harte welkom.
In dat geval adviseren wij u even contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak.

Hengelo-Steenderen-Vorden
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Vorden l - Barchem \
Voor het eerst sinds jaren spelen
Vorden en Barchem in dezelfde klasse.
Barchem is vorig jaar gepromoveerd.
Het is dus opletten voor Vorden.
In de beginfase was het voor beide
ploegen aftasten. Zowel Vorden als
Barchem spelen met snelle spitsen. Dit
euvel werd door beide verdedigingen
opgelost door een konsekwentc en pit-
tige mandekking toe te passen.
Hierdoor werden weinig kansen weg-
gegeven. Toch waren het de bezoekers
die een voorsprong namen. Rob
Enzerink kon in de 32c minuut de bal
niet goed onder controle krijgen en zo-
doende de bal niet goed wegwerken.
Hiervan profiteerde de handige
Herbert Klein Brinke. Van 25 meter ke-
gelde hij de bal onhoudbaar achter
Marinho Besselink: 0-1.
Vorden begon feller te spelen. Opslag
van rust had dit effect. Uit een corner
wist Mark van der Linden koppend te
scoren: 1-1.
De tweede helft nam Vorden het heft
in handen en wist zich enkele kansen
te creëren. Scheidsrechter Geene uit
Groenlo trad nu te laconiek op, zodat
enkele spelers voor eigen rechter gin-
gen spelen. Marinho Besselink van
Vorden en Wilco Tuitert en Arjan
Boeyink van Barchem werden in het
boekje van de scheidsrechter geno-
teerd.
Halverwege de wedstrijd werd Erik
Oldenhave met een ernstige armbles-
sure vervangen door Peter Hoevers.
Men was bang voor een armbreuk. In
het ziekenhuis werd een flinke kneu-
zing en een barstje in de elleboog ge-
constateerd. Vorden drong nu nog fel-
ler aan. Eerst schoot Dennis Wentink
tegen de onderkant van de lat. Vijf mi-
nuten voor tijd werd Peters Hocvers op
de rand van de zestien meter gevloerd.
De bal werd snel op Ronald Visser ge-
speeld die op het doel afstevende. Met
een enorme poeier verschalkte hij de
doelman van Barchem: 2-1. Een ver-
diende maar nipte overwinning voor
Vorden.
A.s. zondag speelt Vorden in Apeldoorn
tegen ZW.

Uitslagen
Vorden Al - Wolfelersvecn Al 1-2;
Kcijcnborg BI Vorden Bi 1-2;
Doesburg BI - Vorden B2 6-1; Vorden Cl
- Witkampers Cl 0-5; Barchem Dl -
Vorden Dl 0-5; Rekken El -Vorden El 1-
8; Vorden E2 - Eibcrgen E2 13-2; Vorden
E3 - Ratti El 2-8; Eibcrgen Fl - Vorden
Fl 2-2; Vorden F2 - Wilh. SSS F3 8-1;
Vorden F3 - Bc Qiiick F3 7-1.

Vorden l - Barchem l 2-1; Vorden 2 -
VIOS Bcltrum 2 2-1; Vorden 3 - Ruurlo 4
1-3; Baaksc Boys 3 - Vorden 4 1-2;
Vorden 5 - SCS 2 1-3; de Hoven 7 -
Vorden 6 1-0.
Programma
Ratti Al - Vorden Al; Vorden BI - Ratti
BI; H. en K. BI - Vorden B2; Lochem C2
- Vorden Cl; Vorden Dl - de Hoven Dl;
Vorden Dl - de Hoven Dl; Vorden El -
Ruurlo El ; Grol E2 - Vorden E2; Pax E4 -
Vorden E3; Vorden Fl - Rekken Fl; Erica
Fl - Vorden F2.

ZW l - Vorden l; Vossevcld 2 - Vorden
2; Eibergen 4 - Vorden 3; Vorden 4 - AZC
4; Zutphania 3 - Vorden 5; Vorden 6 - Be
Qiiick 6.

Ratti
Uitslagen EGW Al - Ratti Al 1-13.
Programa Ratti Al -Vorden Al.
Zaterdagmiddag a.s. voetbalt de oudste
Vordense jeugd op het Ratti veld tegen
elkaar. Het is een wedstrijd in de voor-
competitie van District Oost in de A2
klasse.

LR. & PC de Graafschap
Op zaterdag 14 september behaalde
Maaike Peppelenbosch in Hengelo, met
haar paard Karcl de 4e prijs in de B
dressuur.
Zondag 15 september werd in Hengelo
de wedstrijd voor de ponies gehouden,
hier werden door de leden van de
Graafschap de volgende prijzen be-
haald. In de B dressuur behaalde
Cynthia Kornegoor met Tosca een 2e
en een 4c prijs en Mariekc Rosscl be-
haalde hierin een 3e prijs. Mariekc be-
haalde ook de 2e prijs in het B sprin-
gen. Jannekc Heuvelink behaalde met
Polly een 3e prijs in de L dressuur en
een Ie prijs in het M springen. Femma
Wesscls met Mister Sky legde beslag op
de Ie prijs in de Ml dressuur.
Moniek Dankers behaalde in Laag
Soeren met haar paard Parcifal een 4e
prijs in de L dressuur.
Ook werd dit weekeind een samenge-
stelde wedstrijd gehouden in Gorsel.
Hier behaalde Rinie Heuvelink met
haar paard Elfriede een Ie prijs in de
klasse B en Inge Regclink behaalde met
Lady een 5e prijs in de klasse L.

Dammen

Bondscompetitie.
Het tweede achttal heeft met 12-4 de
openingswedstrijd in de Gelderse
hoofdklasse gewonnen. De Vordcnaren
kwamen geen moment in gevaar.
Bennie Hiddink ̂ n al vroeg. Zijn te-
genstander wer^Ploor aanhoudend
ruilwerk in slaap gesust en werd weer
wakker toen Hiddink met een schijf
naar de damlijn bleek te zijn doorge-
broken. Nina Jankovskaja kwam in een
voordelige maar^^hcrpe opening te-
recht. Na een da^pbmbinatie gevolgd
door damafnamc resteerde een gewon-
nen stelling. Na een remise van Edwin
Twicst boekte Jan Masselink een over-
winning in het late middenspcl. Mark
Klein Kranenbarg speelde remise on-
danks schijfwinst en ook Johan
Haijtink bereikte een puntendeling. In
een tijdnoodduel boekte Michiel
Krocsbergen winst op DOG';s sterkste
speler Rob Schrootcn. Tenslotte speel-
de Theo Slütter remise.

TDV Tilburg • Dostal
Vorden 7 -13
14.09.1996 te Tilburg

De eerste wedstrijd in het nieuwe sei-
zoen voor Dostal l is geëindigd in een
verdiende 13-7 overwinning voor de
Vordense dammers.
Henk Hoekman opende de score bin-
nen twee uur met remise. Om zijn
overvolle linkervleugel in het spel te
brengen moest hij een grote ruil ne-
men, waarna bleek dat er weinig mu-
ziek meer in de stelling zat (1-1).
Eddy Budé speelde een goede omsinge-
lingspartij. Zijn tegenstander moest
met een schijf uit temponood een stap-
je te ver naar voren doen, waarna Eddy
de voorpost kon winnen (1-3).
In een gevecht op afstand bereikte
Gerrit Wassink remise (2-4).
Emmanuel Merins had de gehele partij
druk uitgeoefend en had daar uitein-
delijk succes mee: uit twee plannen
miste zijn tegenstander de meest taaie
verdediging (2-6). Gerrit Boom werd in
goede stand eerst verrast door een
doorbraakcombinatie, maar gelukkig
bleek dat er een combinatie voor hem
achter zat, waarmee hij alsnog de ver-
diende winst kon binnenhalen (2-8).
Alex Klein kwam in het defensief,
maar wist nog remise te maken (3-9).
Nina Jankovskaja bereikte weinig en

speelde remise (4-10). Invaller Harry
Graaskamp gaf de gehele wedstrijd
goed partij, maar naar een rekenfout
ging hij alsnog de boot in. Een geplan-
de plakker bleek giftig, waarna hij in
verloren stand terecht kwam (6-10).
Henk Grotenhuis ten Harkel had druk-
spel, maar het leek allemaal mooier
dan het was. Remise dus (7-11).
Tenslotte won Hendruk van der Zee.
Hij had met een mooie centrumstand
zijn tegenstander onder druk. Deze
kiest uiteindelijk uit twee mogelijkhe-
den het verliezende plan (7-13).

1. A. van Tilborg - H. Grotenhuis t.H. 1-
1; 2. K. van Bakel - G. Boom 0-2; 3. Th.
v.d. Hoek - E.M.J. Budé 0-2; 4. W. v.d.
Braak - E. Merins 0-2.

Programma komende week
Aanstaande vrijdag speelt Dostal 2 de
eerste wedstrijd in de Gelderse
Hoofdklasse tegen DOG Elden. Dostal 2
is na de tweede plaats van vorig jaar
een der favorieten voor de titel, maar
enkele clubs hebben zich ten opzichte
van vorig jaar verstrekt, dus het zal een
spannende competitie worden.

Onderlinge competitie
De uitslagen van de gespeelde wed-
strijd voor de onderlinge competitie
waren als volgt:
W. Slöetjes - G. Brummelman 0-2; S. v.d.
List-G. Hulshof 0-2.

Cyclosport

RTV Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 september jl. was het
Nederlands Kampioenschap voor
Clubs. Normaal is dit altijd het laatste
weckend van september, maar doordat
de Meerpaal in Drontcn (de startplaats)
al vej'huurd was op die datum, werd
het dus veertien dagen eerder. De
ploeg stond ook dit jaar weer onder lei-
ding van Rudi Peters en betond uit de
volgende renners: Wim BWman, Peter
Makkink, Martin Weijers, Ralf Vos,
Marcel Helmink en André Bargeman.
Op het parkocrs van 60 km door de pol-
der rond Dronten ging het goed rond.
Helaas moest al na 15 km flfcn Bosman
lossen en op 10 kilomctei^ran de aan-
komst ook Ralf Vos. De overige vier wa-
ren dus verplicht om bij elkaar te blij-
ven, want de tijd van de vierde renner
is doorslaggevend. Dit gebeurde ook en
de RTV kwam in een tijd van l uur 19
minuten en 4 sec. Dit leverde een 61e
plaats op. Toch een zeer goede presta-
tie bij deelname van zo'n 120 ploegen.
Men bleef ploegen als de ETP Zutphen
en de Zwaluwen Doetinchem voor. De
gebruikelijke barbeque 's avonds bij
Jan Hcrmsen in de loods was weer zeer
gezellig en er was voldoende te eten! Al
niet al weer zeer geslaagd!
Zondag 15 september was het voor een
groot aantal renners weer vroeg op,
want de Ronde van Enschede-Zuid voor
cyclosportieven/veteranen stond op het
programma. En aangezien de start al
om half een was, was het dus niet uit-
slapen! Deze koers op het parkoers van
wv Het Oosten, was al vlot beslist. Er
ontstond een kopgroep van 10 man
met daarin maar liefst drie RTV-ers, na-
melijk Wim Bosman, Rudi Peters en
André Bargeman. De overige RTV-crs
deden in het peloton de "deur op slot"
en zo kon de kopgroep uitlopen tot ±45
seconden. Uitlooppigingen van onder
meer Wim Bosman werden tenietge-
daan. Iedereen dacht aan een eind-
sprint tuscn de "grote kanonnen" Fred
Keiler, Rudi Peters en Rob Ziemerink,
maar één man dacht daar anders over,
namelijk Hans Thijs uit Wierden. Hij
ging in de laatste ronde weg en won
ook! Rudi Peters werd 2e, Wim Bosman
8e, André Bargeman 9e en Lars Vos 12e.
Afgelopen zondag werd in Australië
het WK Mountainbike gehouden. RTV-
er en oud-Vordenaar Jan Wecvcrs werd
daar 13e. Een knappe prestatie!
Olympisch kampioen Bar t Brentjes
kwam door ziekte niet verder dan een
6e plek.
Ook afgelopen zondag de Ronde van
Voorst voor cyclosportieven/veteranen.
In slecht weer waren er veel uitvallers.

Al in de tweede ronde reden Jan
Brouwer en Ben van Egmond weg en
het peloton reageerde eerst niet. Later
kwamen 6 man bij de twee koplopers
aansluiten. Helaas geen RTV-er. Deze 8
man gingen strijden voor de eindzege.
Winnaar werd Wim Nieuwenhuis
(Nijverdal). De RTV-ers pakten de vol-
gende plaatsen: Rudi Peters 13e en Lars
Vos 16e.

S q u a s h
Afgelopen woensdag j.l. speelde
Vorden l zijn eerste uitwedstrijd in
Zeewolde tegen Zeewolde. Het team uit
de Flevopolder trad aan tegen een ge-
motiveerd team uit Vorden. Dat bleek
al uit de eerste wedstrijd die nips ge-
wonnenw erd door Vorden.
Maar deze eerste hindernis bleek het
hek van de dam te zijn, want de daarop
volgende 7 wedstrijden werden een-
voudig gewonnen. De laatste wedstrijd
werd verloren. Dit betekent dat Vorden
wederom met 4-1 heeft gewonnen.
Woensdag a.s. speelt Vorden thuis te-
gen Almere. Voor diegene die interesse
hebben kom een keer langs, dan kun je
kijken naar boeiende wedstrijden!
Het derde team van Vorden heeft zijn
tweede nederlaag behaald. Geen schan-
de als je bedenkt dat de eerste twee te-
genstanders de beste uit de poule zijn.
Ook Vorden 3 speelt vrijdag a.s. thuis.
Zij komen uit tegen Lichtenvoorde.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van maandag 16 september:
1. hrn. Busscher / Graaskamp 63.2%; 2.
mv/hr. Hoftijzer 62.8%; 3. dms Hen-
driks / v.d. List 58.7%.

RLVY succesvol bij
Nederlandse
kampioenschappen
Rolski
Aan de zondag verreden Nederlandse
kampioenschappen Rolski in Dor-
drecht werd deelgenomen door een
groot aantal leden van de Rolski- en
LanglaufverenigingVeluwe-IJsselstreek.
Maar liefst 15 van hen kwamen aan de
start in een veld van totaal bijna 90
deelnemers.
Voor de meesten was het de eerste keer
dat zij deelnamen aan het NK. Het me-
rendeel had zich ingeschreven voor de
Debutanten-wedstrijden (jeugd) of de
categorie Breedtesport.
Bij de debutanten was RLVY sterk verte-
genwoordigd met 5 jeugdige Apeldoor-
ners. De Ie plaats was voor Hjalmer van
Hoek met een tijd, die hem in de echte
wedstrijd ook een Ie plaats zou hebben
opgeleverd.
Bij de breedtesporters-heren werden
een 4e, 5e en 9e plaats behaald. Bij de
dames legde Albertine van Zeeburg uit
Vorden beslag op een fraaie Ie plaats.
Bij de wedstrijd werd Bert-Jan Kolkman
uit Vorden helaas gediskwalificeerd
omdat hij een ronde te weinig had af-
gelegd. Hij zou anders op de 5e plaats
zijn geëindigd in de categorie jongens
C. Martin Teelen uit Deventer over-
kwam hetzelfde bij de heren 2.
Bij de meisjes-pupillen l kwamen
Femke Becker en Eefje Pater aan de
start. De strijd ging uiteindelijk tussen
een pupil van Rotterdam We'st en Eefje
Pater. Pas in de laatste meters werd de
strijd beslist ten gunste van het jeugd-
lid van RLVY, die hiermee voor de nog
jonge vereniging de Ie gouden medail-
le op een NK in een individuele wed-
strijd in de wacht sleepte. Voor de 12-ja-
rige Vordense scholiere was deze over-
winning de derde van het seizoen.
Femke Becker werd uiteindelijk 3e. Bij
de jongens pupillen l eindigde Tommie
Becker als 2e, gevolgd door Ruud Frie-
ling uit Apeldoorn. In de afsluitende es-
tafettewedstrijden werd het jeugd-team
van RLVY met slechts 4 seconden ver-
schil verslagen door een team van
Rotterdam West. De vereniging kan te-
rugzien op een zeer geslaagd debuut bij
het Nederlands Kampioenschap.



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.

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Technische Dienstverlening

U belt,
wij komen!

24-uurs service

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis, of kom bij
ons langs in de werkplaats

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25

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

Trappen en happen met Partycentrum "Langeler"
Zondag 13 oktober organiseert Partycentrum Langeler een
mooie

FIETS-HERFSTRIT
met aansluitend een mooi herfstbuffet

U kunt deze Herfstnt ook meefietsen met een tandem. Deze
fietstocht neemt u mee door de prachtige omgeving in
herfsttinten getooid. Onze rit gaat circa 2 uur duren, aanslui-
tend kunt u gaan genieten van het herfstbuffet, bestaande
uit: soep, diverse salades, vissoorten, gemengd koud vlees,
stokbrood, sauzen, kruidenboter, diverse soorten warm vlees
met groente en aardappelen en sauzen.
Dit arrangement kost f l. 29,50 per persoon, reserveren
gewenst. Bij slecht weer gaan we gezellig met u aan de
oud-hollandse spelen.' Wilt u alleen gebruik maken van het
Herfstbuffet, dan is dit ook mogelijk.

Voor informatie en reservering:

Partycentrum "Langeler"
Spalstraat 5 - 7255 AA Hengelo (Gld) - Tel. (0575) 461212

Rabo TeleSparen: gemakkelijk sparen per telefoon

Een hoge rente... en ik kan
altijd bij mijn geld!"

Sparen is prachtig maar ik wil wel al t i jd bij m'n geld

kunnen. Als Telespaardcr kan ik dat. Ik bel gewoon

de Rabofoon en binnen enkele minuten heb ik geld

naar mijn Betaalrekening overgeboekt en kan

ik weer volop pinnen.

computer u uw rekeningnummer
rii uu toegangscode in te toetsen.
A l leen u kri jgt dus toegang tot

uw spaargeld!
Rente nu:

TeleSparen is er voor

Telefonisch geld opnemen
of storten

Rabo TeleSparen is cle gemak-
kelijke, nieuwe manier van
sparen. Het principe is simpel.
Heeft u een telefoon, dan heeft
u uw spaargeld altijd hij de hand
- 24 uur per dag en 7 dagen per
week. Behalve ra/endsnel geld
overmaken naar uw Betaal-
rekening, kunt u uw telefoon ook
gebruiken om uw saldo op te
vragen. Of om geld te storten op
uw TeleSpaarrekening. Dar gaat
veel sneller dan per post!
Hn u bent met meer gebonden
aan de openingstijden van uw
Rabobank. Als u wilt kunt
u ook TeleSparen via uw pc
met modem.

Directe toegang tot uw
spaargeld én hoge rente?

Meestal moer uw geld lang v a s t -
ge/et worden om een hoge
rente re krijgen. Niet bij de Kabo
TeleSpaarrekening! Al vanaf
/ 500,- spaargeld krijgt u een
rente die gunstiger is dan bij veel
spaarrekeningen met minder
flexibele voorwaarden.
Tegelijkertijd heeft u bij uw Rabo
TeleSpaarrekening direct roegang

tot uw spaargeld.

Optimaal beveiligd met uw
persoonlijke toegangscode

Als u een TcleSpaarrekening
opent, kr i jgt u een toegangscode
die strikt persoonlijk is. Als u
de Rabofoon belt, vraagt de

uw gemak

()nvoldoende saldo
voor een grote aankoop?
| - \en bellen en er staat weer
genoeg op uw Betaalrekening om
meteen te betalen met uw
bankpas. U kunt tot maar l iefst
ƒ 25.000,- per maand over-
boeken van uw TeleSpaar-
rekening naar uw Betaalrekening

4,7% ƒ

/onder dat u daarvoor iets in
rekening wordt gebracht.
Makkelijker kan het niet!

Vraag meer info!

Meer weten over de/e
gemakkeli jke manier
van sparen per tele-

foon? Stuur dan vandaag nog de
antwoordcoupon in.
Of bel gratis:

06-0502
(maandag t/m vrijdag van OH.00
tot l > . ( ) ( ) uur en 's /aterdags van
09.00 uur tot l 7.00 uur).

Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

f — natuurlijk wil ik een hoge rente over mijn spaar-
J\A geld en er toch altijd over kunnen beschikken

Stuur mi] snel meer informatie over Rabo Telesparen.

Naam:

Straat:;

Postcode:

Telefoon:

M/V

Plaats:

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar Rabobank. Nederland,
Antwoordnummer 42,5600 VB Eindhoven.

'n voorbehouden.

VOOR AL UW

DRUKWERK

DRUKKERIJ
WEEWjBS

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRIIK

WARNSVELO:

The Readshop
Dreiumme 55

7232 CN WARNSVELD
Tel. (0575) 52 75 79
Fax (0575) 52 38 26

DA-DROGISTERU
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:

STUDIO
CONTACT

Barchemseweg 7
7161 DA Ruurlo

Tel. (0573) 45 12 86

HENGELO:
Drogisterij • Parfumerie - Schoonheidssalon

msrianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 46 20 62

STEENDEREN:

Mevr. v. Veldhuizen-
Onstenk

Begoniastraat 3
7221 AL Steenderen
Telefoon 45 23 98

NIEUW!!

coco
BANANA

'n boter vruchtenbroodje
met een mix van tropi-

sche vruchten

'n traktatie voor elke dag

Nieuw van Uw bakker

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77



LET OP HET TEKEN VOOR
HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL

Chemisch
afval

is nu makkelijk te
herkennen

Afval scheiden doen we allemaal.
Of het nu om papier en karton,
groente-, fruit- en tuinafval of om
textiel gaat. We zijn zelfs wereld-
kampioen glasbakgooien.
Soms is het apart houden van af-
val toch nog lastig. Neem nou
huishoudelijk chemisch afval.

Van die lege batterijen en dat
restje verf of olie weten we wel dat
het chemisch afval is. Maar hoe zit
het bijvoorbeeld met verf op water-
basis, spaarlampen en nagellak?

Veel mensen worstelen nog met
de vraag wat nu huishoudelijk che-
misch afval is en wat niet. En dat is
belangri jk om te weten.
Want hoe meer chemisch afval we
apart inzamelen en verwerken, hoe
minder schadelijke stoffen er uit-
eindelijk in bodem, water en lucht
terechtkomen.

EEN TEKEN OM TE
ONTHOUDEN

Chemisch afval is voortaan veel
makkelijker te onderscheiden. Op
huishoudelijke produkten die na
het gebruik bij het chemisch afval
horen, staat namelijk een teken.

Als u dit teken op een produkt ziet,
dan wil dat zeggen:dit pmdukt hoort
hij hef huishoudelijk chemisch afval,
houd het apart.

Het teken kan op het produkt of
op de verpakking staan. Op som-
mige produkten die wél bij het
huishoudeli jk chemisch afval horen,
ontbreekt het misschien nog. Dat
komt omdat het invoeren ervan tijd
kost. Maar in de zomer van 1995
staat het teken op al le produkten
die daarvoor in aanmerking komen.
Dat is een wetteli jke verplichting.
Overigens, het gaat om het apart
houden van produkten of produkt-
resten die schadeli jk zijn voor het
mi l i eu . Een lege verpakking, ook al

Het teken voor huishoudelijk chemisch
afval.

staat het teken voor chemisch afval
erop, hoeft u niet apart te houden.

Toch blijft Jtt opletten gebla-
zen. Of het tel^ff voor huishoude-
lijk chemisch afval op een produkt
staat, hangt af van de hoeveelheid
schadelijke stoffen die erin zitten.
Zo zal het tekei^ltijd op aceton of
op petroleum sUm. Maar het teken
staat bijvoorbeeld niet altijd op
alle lijmen. Er zijn minder schade-
lijke lijmen, zoals plaksel, plakstif-
ten en behanglijm. Daar hoeft geen
teken op.

WAAR INLEVEREN?
In elke gemeente zijn plaatsen

waar u huishoudelijk chemisch af-
val kunt inleveren. Ook bij u in de
buurt. De reinigingsdienst van de
gemeente kan u precies vertellen
waar. •

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

accuzuur
• batterijen
• bestrijdingsmiddelen
• correctievloeistoffen
• (foto)fixeer
• (foto)ontwikkelaar
• houtverduurzamingsmiddelen
• inkten
• insekticiden
• kitten
• kwastreinigers
• kwastontharders
• kwikthermometers
• lampolie
• lijmen
• meubelolie
• motorolie
• nagellak
• nagellakremover

• oliefilters
• olie (rijwielolie, naaimachine-

olie, remolie)
• petroleum
• plamuur
• remolie
• smeervetten
• spaarlampen (TL, PL, SL)
• spuitbussen (afhankelijk van

de inhoud)
• terpentine .
• thinner
• TL-buizen
• verf (ook op waterbasis)
• verfafbijtmiddellen
• verfverdunners
• vlekkenwaters (n ie t op water-

basis)
• vlooienbanden
• wasbenzine
• zoutzuur

„eigende

«O

Even uit de zorgen...
Vele duizenden langdurig zieken.en zwaar lichamelijk gehandicapten gaan dit jaar een weekje op een Zonnebloem-vakantie.

Geholpen door 6.000 Zonnebloem-vrijwilligers. U kunt ook helpen!
Want hoe meer geld er via de "Actie Zonnebloemvakanties11 binnen
komt, hoe meer zieken en gehandicapten op vakantie kunnen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

"Ook ik help mee"

de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon (076) 560 20 60

GIRO 145



Eénpotmt?
Nee!

- Besparen met het Premie Voordeel Plan -
Univé streeft niet naar winst. Dat merkt u: de premies zijn gunstig. [J bespaart zelfs
extra wanneer u meerdere verzekeringen bij Univé afsluit. Vrijwel elke verzekering
is goed voor een kortingspunt, waardoor u maximaal 15% korting per jaar ont-
vangt. In dit voorbeeld gaan we uit van een verzekerde in Zwolle. In delen van
Nederland gelden andere premies.

Woonhuis
Extra uitgebreid, mei glasdekking, verzekerd bedrag ƒ 150.000,-

Inboedel
Extra uitgebreid, zonder eigen risico, verzekerd bedrag ƒ 80.000,-

Aansprakelijkheid
Gezin/samenwonend. dekking f l. 000.000,-

Personenauto
All-Risks, bestuurder tussen 24 en 65 jaar, minder dan 20.000 km
per jaar, niet eerder verzekerd geweest, bouwjaar '96, brandstof
benzine, verzekerd bedrag f 27.500,-, zonder eigen risico «

Ziektekosten*
Man 30 jaar, vrouw 29 jaar, 2 kinderen. Uitgebreid Pakket, langzaam
groeiende polis, exclusief wettelijke heffingen, eigen risico f 200,-

Overlijdensrisico
Man M) jaar, duur verzekering 30 jaar,
verzekerd kapitaal f 100.000,-, premie na 3 jaar

Subtotaal premies
(exel. premie ziektekostenverzekering)

Korting Premie Voordeel Plan
5 kortingspunten - 12% korting over maximaal j 2.000,- premie

Jaarpremie

f 112,50

128.-

70,-

ƒ /.56.?.2«

ƒ 3.425.04

f 425,-

ƒ 2.298,78

f 240.-

De vermelde premies zijn exclusief assurantiebelasting, administratiekosten en in het
geval van de ziektekostenverzekering exclusief de wettelijke heffing^

• De ene verzekeringsmaatschappij is be-
paald de andere niet! Vergelijk uw premies maar eens

met de premietabel hiernaast. Univé biedt een
compleet pakket verzekeringen. Allemaal met een uit-
gebreide dekking, heldere voorwaarden en gunstige
premies. Als u meerdere verzekeringen afsluit bij
Univé, plukt u bovendien de vruchten van het Premie
Voordeel Plan. Dat kan omdat de Univé-Onderlingen
werken zonder winstoogmerk.

Wilt u meer weten? Stap eens bij ons binnen of bel voor
een afspraak. Regelt u alles liever thuis? Stuur dan de
bon voor meer informatie vandaag nog op.

Ik hen heel benieuwd wat Univé voor mij kan betekenen.
~\ Neem contact mei mij op voor een vrijblijvende afspraak.
'~\ Stuur mij een brochure en nadere gegevens.

Naam: m/v

Adres:

PC/woonpIdals:

Geboortedatum:

Cliëntnummer:

Telefoon: ^m;

Stuur mij informatie over de volgende Unive-verzekeringen:
D Woonhuis H Inboedel
H Aansprakelijkheid voor particulieren O Personenauto
\1 Ziektekosten O Ziekenfonds
D Overlijdensrisico

* Ziektekostenverzekeringen tellen mee bij het bepalen van het kortingwrcentage.
De korting wordt echter niet berekend over de premie van de ziektekostenverzekering zelf.

TJNWEV*X VERZEKERINGEN B J

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 7X Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

Onderlinge Verzekering* Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Deventerweg 56
7261 AD Ruurlo 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

NIEUW!
Een goede slaap is
de basis van een
gezond leven. Kies
daarom voor een
Akva-Soft water-
bed, u slaapt dieper
en beter ontspan-
nen. Een AKVA
watermatras is
vervaardigd van de
beste vinylsoort en
heeft een afneem-
bare en afwasbare
toplaag.

TOT 50% BESPARING OP ENERGIE KOSTEN

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514;

Akva-Soft waterbedden:
• voldoen ruimschoots

aan de strengste
kwaliteitsnormen.

• goede garantie
• altijd goed op

temperatuur
• probleemloos te

reinigen
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!
Kom naar Helmink en
ervaar zelf het
ligcomfort van een
AKVA waterbed.

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

oogstrelend.,

KonstQntQ
leveren is niet

iedereen gegeven,
Door geava nee©

apparatuur en
cjakwalificeerd

vakmensen won
nie% meer aan
toevf l overgelat

Oogstrelend

daarvan het
resultaat in het
besef dat wij
voorop willen

blijven lopen voor
de kwaliteit van uw

drukwerk.

Wij zijn diarirv uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

HONDEPOEP

RUIM]
OP

DIE TROEP;;

infrarood sauna

badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

Restaurant

'tOlde Schot

Gesloten van
I t/m 10 oktober

Varsselsestraat I I , 7021 MV Zelhem
Tel. (0314) 62 37 50



Volksfeest Linde van 26 tot en met 28 september: SWOV wil starten
voor hobbyisten
met werkruimte
Wanneer men over veel vrije tijd be-
schikt is het van groot belang deze op
een prettige manier in te vullen. Voor
ouderen is het dan ook plezierig een
hobby te hebben. Niet alle hobby's zijn
echter geschikt om thuis te beoefenen
door gebrek aan ruimte of geschikt ge
reedschap. De Stichting Welzijn Oude
ren wil hier iets aan doen en alle oude-
ren vanaf 55 jaar in de gelegenheid
stellen in een ruimte - die voorzien is
van handgereedschap en enkele een-
voudige machines - zich met hun hob-
by bezig te zijn. Om de juiste materia-
len aan te schaffen willen wij graag we
ten hoe groot de belangstelling is voor
dit project en welke hobby's de voor-
keur hebben. Enkele vrijwillige bege
leiders van de hobbygroepen zijn ook
welkom. Geïnteresseerde ouderen en
vrijwilligers kunnen zich melden bij
de Stichting Welzijn Ouderen, Raad-
huisstraat 6, tel. 553405.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van het volks/eest in Linde wordt op donderdag 26 september een zelf geschreven revue opgevoerd
met als titel "Onder de Linden". Naast de toneelvereninging Linde zullen diverse andere bewoners uit de buurtschap meedoen aan dit spek-
takel. Het is de eerste keer dat er in Linde een revue wordt opgevoerd. Verder is er op vrijdagavond het traditionele vogelschieten. In verband
met het 130-jarige bestaan van het volksfeest is er ook weer keizerschieten. Op zaterdagmiddag worden er diverse volks- en kinderspelen ge-
houden en 's avonds kan er gedanst worden op de muziek van De Flamingo's.

HVGDorp
Voor de eerste keer in dit seizoen kwa-
men de leden in vergadering bijeen in
de Voorde om te horen naar de lezing
met dia's van de heer H. Rossel uit
Vorden over: leven en werken in Afrika.
Aan de hand van een groot aantal
prachtige dia's kreeg men een indruk
van de werk- en leefomstandigheden.
Waar rust heerst kan de bevolking zich
uitstekend zelf redden. Onrust en oor-
logen maken veel kapot en geeft hon-
ger en ellende. Het was een goede voor-
lichtingsavond over dit werelddeel.

Opbrengst collecte
Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Neder-
landse Kankerbestrij ding/Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in
Vorden f9.431,80 opgebracht. Het geld
wordt besteed aan projecten op het ter-
rein van wetenschappelijk kankeron-
derzoek, voorlichting en patiëntenbe
geleiding. De organisatoren van de col-
lecte bedanken iedereen heel hartelijk
voor zijn of haar bijdrage. Speciale
dank gaat uit naar de collectanten voor
hun geheel belangeloze inzet voor dit
goede doel. Wie meer wil weten over
preventie, vroege ontdekking, behan-
deling of begeleiding bij kanker, kan
gratis bellen met de Hulp- en informa-
tielijn van de Nederlandse Kanker-
bestrij ding/KWF: 06-0226622. Voor an-
dere aangelegenheden is de lijn de ge
hele dag bereikbaar via een zogeheten
voice response systeem.

Kampioenschap eieren
gooien in Kranenburg
op zondag 6 oktober
Gasterij Schoenaker houdt op 6 okto-
ber het Kranenburgs Kampioenschap
eieren gooien. Het gaat erom welk
tweetal het verst kan gooien met een
ei. Het ei moet worden opgevangen
zonder dat het kapot gaat. men kan
zich voor dit kampioenschap aanmel-
den bij Gasterij Schoenaker (55 69 57).

Juliana Welzijn Fonds Ontspanningsmiddag
geeft 75.0» gulden
aan stichting Urtica
Het Juliana Welzijn Fonds heeft vorige
wek een bijdrage van 75.000 gulden
toegekend aan ^fctichting Urtica in
Vorden. Dit bedrag is bestemd voor de
bouw van een nieuwe woon-werkplaats
in de leef-werkgemeenschap. Het Julia-
na Welzijn Fonds helpt verenigingen,
stichtingen en groepen hun plannen
en projecten uit te voeren. Deze activi-
teiten moeten liggen op het gebied van
maatschappelijke welzijn.

De Zonnebloem
zaterdag 19 oktober
De Zonnebloem houdt ook dit jaar
weer haar jaarlijkse middag voor onrlp-
ren, hulpbehoevenden q^prolstoelpa-
tienten. In het kader van creze dag zul-
len op zaterdag 19 oktober in de
Zutphense Hanzehof diverse artiesten
optreden zoals Marco Bakker, Justine
Pelmelay en Frank Wilson. Voor meer
informatie en opgave kan men bellen
met mevrouw T. Klein Kranenbarg (55
13 47) of mevrouw R. Klein Kranenbarg
(44 12 69).

Achterhoek Promotie
Prijs
Op 28 september aanstaande vindt in
schouwburg Amphion in Doetinchem
het galafeest „Achterhoek Promotie
Prijs" plaats. De bezoekers staat een
verrassend programma te wachten,
met een optreden van de violiste Em-
my Verhey, presentatrice Annemarie
Pannekoek en een muzikaal humoris-
tisch optreden van dr. J.C. Terlouw, de
binnenkort scheidende commissaris
van de Koningin in Gelderland. Daarna
volgt de uitreiking van de Achterhoek
Promotie Prijs. Hiervoor zijn onlangs
door de jury genomineerd: het jaarlijk-
se Max Taks Vaatsymposium, de Ach-
terhoekse Paafdendagen en dansstudio
Vida. De prijs bestaat uit een beeld van
kunstenaar Jozef Kemperman en een
geldbedrag van vijfduizend gulden, be
schikbaar gesteld door dagblad De
Gelderlander. De dansmuziek wordt
verzorgd door de „Hot Snacks". Er is
nog een tiental kaarten beschikbaar en
ze zijn te verkrijgen aan het loket van
de schouwburg Amphion, telefoon
(0314) 34 40 32.

Wethouder Aartsen opent De Garve

Wethouder M. Aartsen van Onderwijs heeft vorige week donderdag de nieuwe gefuseerde school "De Garve" in Wichmond geopend. Aan het
begin van dit schooljaar zijn De Klimop en de Willibrordusschool in Wichmond en Vierakker samengegaan. Door middel van een symboi-
sche handeling opende wethouder Mulderije de verbouwde school aan de Dorpsstraat. Voorafgaand aan de opening was er een oecumeni-
sche dienst in de RK Kerk in Vierakker.
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NATIONALE
COLLECTE

22 T/M 28 SEPTEMBER

In de week van 22 tot en met 28

september komen de collectanten

van de Nierstichting bij u aan de

deur. Met het geld dat zij ophalen

kan de Nierstichting onder andere

realiseren:

• een project gericht op stimulering

van de donorwerving binnen de

ziekenhuizen, ter verhoging van het

totale aantal niertransplantaties;

• een werkgelegenheidsproject om

nierpatiënten meer kans op de ar-

beidsmarkt te geven;

• een langdurig onderzoek ter

voorkoming van complicaties bij

buikvliesspoeling.

Wilt u meer informatie over het

werk van de Nierstichting?

Bel: 06 - 899 88 38

ONDERWIJSPROJECT KINDERDIALYSE VAN DE NIERSTICHTING

Isabelle kan weer goed mee in de klas
Een nieraandoening is een zware belasting. Nier-
patiënten moeten met ijzeren regelmaat dialyseren en
vaak zijn er complicaties waarvoor ziekenhuisopname
nodig is. Voor jonge nierpatiëntjes betekent dit dat ze
regelmatig van school moeten verzuimen. Met als
groot risico dat ze een achterstand ten opzichte van
hun klasgenootjes oplopen. Met het Onderwijsproject
Kinderdialyse van de Nierstichting wordt geprobeerd
deze ontwikkelingsachterstand zoveel mogelijk te
voorkomen. Zoals bij Isabelle, die dankzij bijlessen nu
weer goed in haar klas kan meedraaien.

dinnetjes die allemaal wisten van haar
ziekte en haar beperkingen. Ze had al
zoveel meegemaakt en nu moest ze ook
nog de veiligheid van haar fijne klas mis-
sen'.

Vanaf haar vierde jaar is Isabelle (10)
afhankelijk van buikvliesspoeling.'s Nachts
ligt ze aan een apparaat dat de afvalstof-
fen en het overtollige vocht uit haar
lichaam helpt verwijderen. Met een slan-
getje dat toegang tot haar buikholte geeft,
wordt ze elke avond opnieuw aan een
apparaat gekoppeld dat spoelvloeistof in
en uit haar buik laat lopen. De afgelopen
zes jaar lag Isabelle met grote regelmaat
in het ziekenhuis. Eén van haar nieren
moest worden weggehaald, ze werd aan
haar hart geopereerd en aan een - heel
pijnlijke - liesbreuk. Anderhalf jaar gele-
den kreeg

'Nu moest ze ook nog de veiligheid
van haar fijne klas missen ...'

Isabelle een
nieuwe nier.
Maar wat een
nieuw begin
had moeten zijn, werd een heel grote
teleurstelling: de nier werd acuut afgesto-
ten. Moeder Annemarie: 'Na de mislukte
transplantatie wilde Isabelle zo snel mo-
gelijk weer naar school. Maar ze was de
oude niet meer, ze had haar glans verlo-
ren. En toen kwam het bericht dat ze bleef
zitten. Haar achterstand was door al die
ziekenhuisopnames te y^^opgelopen.
Dat was de tweede enor^^pleurstelling
in korte tijd, voor ons allebei. In deze
groep had Isabelle veel vriendjes en vrien-

In een isolement
Waar haar ouders meteen bang voor
waren geweest, gebeurde: Isabelle vond
moeilijk aansluiting bij de nieuwe groep.
'Bovendien wist de leerkracht niet goed
raad met haar situatie. Dat is natuurlijk
ook heel lastig, maar ondertussen raakte
ze wel in een isolement. Net op dat mo-

ment werd
ons ge-
vraagd of we
wilden mee-
werken aan

het Onderwijsproject voor dialyserende
kinderen. Voor ons was het een geschenk
uit de hemel. Isabelle kreeg elke week
bijles van een speciale leerkracht en we
zagen haar opknappen. Ze kreeg meer
zelfvertrouwen en leerde zich beter te
uiten in de nieuwe groep. Aan het eind
van het schooljaar was ze er echt weer
bovenop. Het gaat nu goed met haar en
ze is zoveel sterker geworden, dat we
weer voorzichtig durven uit te kijken naar
een volgende transplantatie'.

Isabelle voelt zich weer helemaal thuis in de klas. Foto: Sjaak Ramakers

Kijkt u ook?
• In een vijftig minuten durende TV-uitzending vertellen Isabelle

en drie andere jonge nierpatiëntjes wat het betekent als je jonge

leventje van een kunstnier afhankelijk is. 'jong en dapper', RTL4,

zondag 22 september, 21.15 uur.

Libelle nr. 38 (15 september) wordt uitgebreid aandacht

besteed aan het onderwijsproject.

GUNT U EEN
KANSARM KIND
EEN VOLWAARDIG BESTAAN MET

TOEKOMSTPERSPECTIEF?

Cliff Richard zag het ontwikkelingswerk van Compassion

met eigen ogen. Hij zegt hierover: "Ik ken het werk van

Compassion al vele jaren en heb verschillende van hun projec-

ten bezocht in Afrika en het Caribisch gebied. Door uitslui-

tend samen te werken met de plaatselijke christenen slagen ze

erin om christelijke zorg en naastenliefde

bij de kansarme kinderen te brengen.

Zoals het evangelie zich richt op

alle facetten van het leven, zo doet

Compassion dat ook".
MEER INFORMATI

055 - 543 9765

MPASSION

welkom in 'De
Paardestal'.

Voor mensen met een
handicap of chronische
ziekte is het vaak moeilijk
om op vakantie te gaan.
Daarom organiseert het

Nederlandse Rode Kruis aangepaste vakanties voor jong en oud in
diverse accommodaties. Op het terrein van het Rode Kruis-hotel
'De Valkenberg' is een nieuwe accommodatie geopend. Naast het
oorspronkelijke landhuis kunnen gasten nu ook terecht in de voorma-
lige Paardestal op het bosrijke landgoed. De Paardestal is verbouwd
tot een stijlvol vakantieverblijf waar gezinnen, waarvan één of meerde-
re gezinsleden een chronische ziekte, verstandelijke of lichamelijke
handicap hebben, op een goed verzorgde vakantie kunnen rekenen.
Bel voor inlichtingen uw plaatselijke Rode Kruis-afdeling.

Het Nederlandse Rode Kruis

GIRO 26000

NEDERLANDSE KANKERBESTRI|DING KWF. SOPHIALAAN 8, 1075 BR AMSTERDAM



Bomenbelang Vorden
De stuurgroep Waardevol Cultuur
Landschap vroeg een aantal maanden
geleden aan de bewoners van het bui-
tengebied van deze regio en andere be-
langhebbenden om projecten in te die-
nen in het kader van het WCL. De werk-
groep Bomenbelang Vorden heeft in
het kader hiervan om een bijdrage van
20.000 gulden gevraagd. Bomenbelang
Vorden wil zich graag inspannen om
de leefomgeving in de Graafschap met
name in en rond Vorden waardevol te
houden en heeft enkele projecten inge-
diend.
Zo stelt de werkgroep Bomenbelang
Vorden voor om bomen die in het ge
drang komen op verzoek van particu-
lieren te omrasteren. Tot nu toe tracht
Bomenbelang uit eigen middelen deze
bomen te beschermen. Verder wil
Bomenbelang Vorden lesmateriaal
voor scholen samenstellen in overleg
met het centrum Natuur- en Milieu-
educatie Oost Achterhoek. Ook wil de
werkgroep jaarlijks twee lezingavon-
den organiseren. Deze lezingen heb-
ben betrekking op bomen in het alge-
meen, soortenkennis, ouderhoud en
verzorging. Ook zullen er enkele ma-
len excursies gehouden worden in en
rond Vorden. Tot slot is de werkgroep
van mening dat het bomenbestand in
Vorden moet worden geinventariseerd.
Op maandag 30 september komt de
werkgroep Bomenbelang Vorden bij el-
kaar in Hotel Bloemendaal.

ANBO
De Algemene Bond voor Ouderen in
Vorden houdt vrijdag 27 september
een informatiebijeenkomst in het
Dorpscentrum met als onderwerp
"Ouderen de de Wet Voorziening
Gehandicapten". Sinds de invoering
van de WVG komen ook 65-plussers
voor voorzieningen in aanmerking. Dit
voorzieningenpakket maakt het voor
ouderen en mensen met een functie
beperking mogelijk om de kwaliteit
van het leven te verbeteren en om lan-
ger zelfstandig te wonen. Om de aan-
wezigen zoveel mogelijk duidelijkheid
en op de alledaagse praktijk gerichte
informatie te verschaffen, heft het be
stuur zich van de medewerking verze
kerd van de heer G. Spiekstra. Deze is
lid van het bestuur van de ANBO
Gewest Gelderland en een vertegen-
woordiger van het Gehandicapten-
platform Vorden. Het Vordens Gehan-
dicaptenplatform heeft onder andere
tot taak het behartigen van de belan-
gen van mensen met een functiebeper-
king en de gemeente kritisch te volgen
in de uitvoering van de WVG.

Knupduukskes dansten
in Engeland
De folkloristische dansgroep „De Knup-
duukskes" is na een succesvolle trip in
Engeland, in Vorden teruggekeerd.
De groep is enkele dagen te gast ge
weest bij leden van de Cockless Heil
Clag uit Benfleet, 30 kilometer van
Londen.
De tocht met de Shuttle was overigens
een leuke ervaring. Voor de Knup-
duukskes stonden in Engeland ook en-
kele optredens gepland. In Suffolk,
waar het Engelse beer goed smaakte,
werd een optreden in een pub gegeven.
Tijdens een braderie stond de plaatse-
lijke bevolking met grote ogen te kij-
ken dat er op klompen gedanst kon
worden In de vissersplaats Leigh werd
een festival bezocht.

Ouderen middag
De Prot.Chr. Ouderenbond organiseert
voor alle ouderen en Ouderenbonden
een gezellige middag in het Dorps-
centrum op zaterdag 5 oktober. De
middag wordt verzorgd door een kwar-
tet uit Eibergen afgewisseld met sket-
ches van Annie M.G. Schmidt. De toe
gang is gratis. Iedereen van harte wel-
kom!

Veiling zeer geslaagd!
De veiling die gehouden werd ten be-
hoeve van de restauratie van de
Dorpskerk heeft het mooie bedrag
van f 12.000.» opgebracht. De plein-
markt welke zaterdag gehouden werd
bracht f 3000,- op.

Zaterdagmorgen om 7.00 uur waren al
veel vrijwilligers op het marktplein om
de goederen uit te stallen voor de
pleinmarkt. Van allerlei goederen wer-
den aangeboden. De verkoop liep goed.
Wat de een totaal niets vond was toch
voor een ander van grote waarde.
"Dit is niet te bekijken", aldus een me
dewerkster. Het liep de gehele dag lek-
ker door. 's Avonds werd tijdens de vei-
ling bekendgemaakt dat het mooie be
drag van f3.000,- was gehaald. Dit werd
met een daverend applaus bekroond.
Zaterdagavond was de grote zaal van
de Herberg stampvol. Velen moesten
genoegen nemen met een staanplaats.
De heer Weevers maakte bekend dat de
veilingcommissie was samengesteld
uit de navolgende personen.
G. Harmsen, W. Kornegoor, N. Roden-
burg-de Lange; B. Rossel, A. Trager, W.

Wahl en G. Weevers. Deze commissie
heeft zich als doel gesteld veilingen te
organiseren voor goede plaatselijke
doelen.

.Dit jaar uiteraard weer voor de
Dorpskerk zuiver voor het dak en bui-

De heer A. Tragter toont een klok terwijl veilingmeester. Th. Grijsen de klok aan de man
brengt, vaak met veel humor.

tenzij de van de kerk, dit om misver-
standen te voorkomen.
Een woord van dank werd gebracht aan
de vele gevers van de goederen, vooral
de mensen van buiten de gemeente
Vorden.
Een applaus kregen de vele werkers en
werksters welke vele uren hebben ge
holpen. Hierna konden de twee vei-
lingmeesters: Th. Grijsen en B. Rossel
starten.
De gekste prijzen werden geboden en
er werd veel gelachen. Het was bijzon-
der gezellig. De auto bracht f3100,- op,
terwijl de vouwwagen tegenviel: f 70,-
Daar tegenover bracht een groot kren-
tebrood van bakkerij Van Asselt: f 90,-
op.
De bezoekers bleven tot laat in de
avond. Toen de heer Rossel dan ook
het slotwoord uitsprak was het kwart
voor één. De familie Rodenburg werd
speciaal bedankt voor de geweldige
medewerking, terwijl Weekblad
Contact en Drukkerij Weevers werden
bedankt voor de gratis reklame "want
zonder reklame zijn wij nergens", al-
dus de heer Rossel.

Allen gingen voldaan naar huis. Men
hoorde nog "Goi heb ik dat gekocht?
Verduid dat is nog een mooi ding ook."

Groot Jebbink kampioen
„De Snoekbaars"
Met een puntentotaal van 894 (900 was
het maximum) is J. Groot Jebbink bij de
hengelaarsvereniging „De Snoekbaars"
kampioen geworden; 2 A. Golstein 886

punten; 3 W. Vreeman 876; 4 J. Besse
link 866; 5 R. Golstein 862 punten.
De laatste wedstrijd van het seizoen
werd in de Berkel bij Borculo gehou-
den.
Deze werd gewonnen door D. Wuesten-
enk 15 stuks- 267 cm; 2 A.Golstein 10
stuks- 208; 3 J.Groot Jebbink 9 stuks-
193 cm.

Opbrengst collecte
De collecte van de Nederlandse kanker-
bestrijding in Vierakker-Wichmond
heeft een bedrag van f 2062,10 opge
bracht. Daarvoor heel hartelijk dank
aan de gevers en collectanten.

Floralia tentoonstelling
De Floralia tentoonstelling in Vorden
stond dit keer in het teken van
spreekwoorden en gezegden. Het
moet gezegd, het bleek een schot in
dé roos. Vele Vordenaren zijn er sa-
men in geslaagd in een prachtig aan-
geklede ruimte waar alles goed tot
zijn recht kwam, een fleurig geheel te
creeeren.

Verschillende groepen en personen
hadden een spreekwoord op originele
wijze uitgebeeld met bloemen. Bij de
vele inzendingen onder meer prachti-
ge veldboeketten, werkstukken uit na-
tuurlijke materialen, werk van cursis-
ten en amateurs en natuurlijk ook van
enthousiaste kinderenQong geleerd,
oud gedaan!)
Verder waren er stands van een touw-
slager, Oud Vorden, de Wereldwinkel
en de Floraliacommissie. Tevens prach-
tige schilderijen van het atelier Wa-
rempel uit Zutphen. Gezellig waren de
verhalen van Dinie Hiddink en me
vrouw Groot Jebbink.

De uitslagen waren als volgt:
Stekplanten: l Jorienke Hebbink; 2 Eri-
ca Zweers; 3 Hans Berenpas; 4 Ger Jan
Hebbink; 5 Anja Huetink.
Tuintjes kinderen: l Marthe, Ellen,
Bernadet; 2 Wouter Huetink; 3 Ellen
Besselink.
Versierd speelgoed t\m 8 jaar; l Arjan
Knoef.
Idem vanaf 8 jaar: Bart Laarkamp.
Bloemstukjes kinderen t\m 8 jaar: l
Marthe Brinkman; 2 Ellen Besselink; 3
Thomas Rouwenhorst; 4 Manon Groot;
5 Arjan Knoef.
Idem t\m 15 jaar: 2 Ellen Huetink.
Thema Kinderen t\m 10 jaar: I Lies
Brouwer; 2 Erica Zweers; 3 Karin Steen-
blik; 4 Jorien Steenblik.
Idem vanaf 11 jaar: l Nardie Kip; 2
Janita Kip; 3 Hanneke Stokkink; 4 Inge
Steenblik; 5 Martine Kip.
Cursisten thema: l mevrouw Brouwer;
2 mevrouw Holtrigter; 3 mevr. Ter Wol-
de; 4 mevr. Zweers; 5 mevr. Waenink.
Cursisten krans: l mevrouw Raap; 2
mevr. Zweers; 3 mevr.Holtrigter.

Thema volwassenen: l mevr. Stokkink;
2 mevr. Hietbrink; 3 mevr. Decanije.
Cursisten biedemeier: l mevr. Waenink.
Crusisten bakje: l en 2 mevr. Wilgen-
hof
Cursisten Fantasie: 2 mevr. Raap;
Schilderij droog: l mevr. Gotink; 2 me
vr. Decanije
Biedemeier droog: l mevr.Gotink.
Fantasie: l mevr. Enzerink; 2 mevr. De
canije.
Tafelstukje: l mevr. Gotink.
Stobbe: l mevr. Stokkink.
Veldboeket: l en 2 mevr. Stokkink; 3 en
4 mevr. Enzerink.
Biedemeier: l mevr. Ras.
Wandstuk: l mevr. Enzerink.
Vaas: l en 2 mevr. Ras.
Bakje: 3 mevr. Arfman-Ruesink.
Eigen gekweekte planten: l mevr.
Brinkman-Koeleman; 2 Peter Nijen-
huis; 3 en 4 mevr. van Reeuwijk; 5 dhr.
Nijehuis.
Siervruchten: l mevr. Gotink; 2 mevr.
Huesinkveld; 3 Maarten Greeven; 4
Wouter Huetink.



Installatiebedrijf G.J. Oldenhave B.V. is verhuisd van
Wichmond naar Zutphen.

Ons nieuwe adres luidt:
Kleine Belt 3 (industrieterrein De Mars) Zutphen.
Telefoon (0575) 518383. Telefax (0575) 545349.

De verhuizing van Wichmond naar Zutphen is tevens
het moment waarop wij onze bedrijfsnaam wijzigen
en u onze nieuwe huisstijl presenteren.
Installatiebedrijf G.J. Oldenhave B.V. heet voortaan
Oldenhave Installatietechniek B.V.

Vanaf nu hebben we de beschikking over een ruim
bedrijfspand en kunnen u nog beter van
dienst zijn op het gebied van:
gas, water, cv, electra, dak- enzinkwerk -m^ar
en loodgieterswerk. oiJZÜTLc

Oldenhave
INSTALLATIE TECHNIEK
Kleine Belt 3 Zutphen, Telefoon (0575) 51 83 83
Haaksbergseweg 21 Eibergen. Telefoon (0545) 47 60 26
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wy jullie weer een spetterende
KINDERMODESHOW

willen laten zien op
vrjjdag 27 september

om 19.15 uur
by:

mode
Burg. GaUeestraat 9, 7251 EA Vorden

Tel. (0575) 55 13 81

LAPAGAYO * LOCKER * SALTY DOG

HAARDEN
EN

KACHEL-
SHOW
o.a. gasinzethaarden
speksteenkachels

donderdag 26 september
vrijdag 27 september
zaterdag 28 september

Ook het juiste adres voor schoorsteenkanalen en schoorsteenkappen.

BARENDSGN
VORDGN
ZUTPHENSEWEG 15 - 7251 DG VORDEN - TEL (0575) 55 12 61

AANBIEDINGEN:
Grote potchrysant
5O Tulpenbollen 1O,OO
Violen, 24feuks 1O,OO
Vaste planten, 6 stuks 9,95
Heideplanten, 1O stuks 12,50
Vijvervissen, 25°/o korting
Vijverporr^bn, 1O°/o korting

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

BECKER KEUKEN
Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entourage. U wordt er
deskundig en graag geadviseerd. Al uw wensen kunt u in vervulling laten
gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keukens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317 BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur



Gerard en Dinie Berendsen vestigen zich in Vorden:

Bakkerij Berendsen geopend

Na een renovatie van twee weken heb-
ben Gerard en Dinie Berendsen vorige
week hun brood- en banketbakkerij
aan de Dorpsstraat 11 in Vorden geo-
pend. Het echtpaar nam begin deze
maand de bakkerij over van de fami-
lie Oplaat. Op maandag 16 september
was er een open huis waar vele rela-
ties en klanten de familie Berendsen
kwamen feliciteren, tevens was er ge-
legenheid om afscheid te nemen van
Jan en Hermien Oplaat.

De bakkerswereld is Gerard (33) en
Dinie Berendsen (32) niet vreemd. Het
tweetal heeft de laatste zeven jaar een
eigen bakkerij gehad in Laren. Ze be-
sloten deze bakkerswinkel echter te
verkopen omdat de bakkerij in Vorden
veel meer mogelijkheden kende. "Deze

bakkerij is groter en daardoor kun je
de mensen een breder assortiment bie-
den. Daarnaast vonden wij het ook
leuk om weer terug te gaan naar Vor-
den. Want oorspronkelijk komen we
hier beide ook vandaan. En het voor-
deel is nu ook dat de familie dichtbij
woont. Want die staan altijd klaar om
een handje te helpen", vertelt Dinie
Berendsen. Via ̂ fcnnissen hoorden
Gerard en Dinie BCTendsen dat Jan en
Herman Oplaat de bakkerij wilden ver-
kopen. "Wij zijn er toen gelijk op af ge
stapt en op 2 september was de officië-
le overdracht", a^Lis Dini Berendsen.
Dit laatste betek^Pechter niet dat de
klanten bakker Jan Oplaat niet meer
zullen zien. Oplaat blijft voorlopig drie
dagen in de week in de bakkerij aan de
Dorpssstraat blijven werken.

Gerard Berendsen is van oorsprong
banketbakker. In de periode dat hij in
Laren werkte heeft hij zijn papieren
voor het bakken van brood gehaald.
"Gerard is een echte ambachtelijke
bakker. Wij zijn ook aangesloten bij
het kwaliteitscentrum voor bakkers. Je
kunt dat het beste vergelijken met de
Keuringsdienst van Waren. De mensen
van het kwaliteitscentrur^fcullen en-
kele malen per jaar een^teekproef
houden om het brood te keuren", ver-
telt Dinie Berendsen. De vaste klanten
van bakker Oplaat zullen de komende
tijd weinig merken van dj^vername.
"We zullen eerst op de oui^woet door-
gaan en langzaam maar zeker onze ei-
gen weg uitstippelen. Zoiets moet ook
geleidelijk gaan. Je moet niet gelijk al-
les willen veranderen", zegt ze.

Jongdierendag P.K.V.
Deze Jongdierendag werd op zaterdag
21 september gehouden bij Drukkerij
Weevers. De belangstelling was rede-
lijk, er werden bijna 200 dieren ge-
keurd, hierbij de uitslagen:
Mooiste grote hoen een wit leghorn van
HJ. Rietman. Mooiste dwerghoen een
wyandotte van H. Berenpas. Mooiste
sierduif een arabische trommelduif
van S. Jansen. Mooiste konijn een hol-
lander van T.H.Janssen. Mooiste konijn
van de jeugd een kleinzilver van Marij-
ke Rietman.
De verdere uitslagen:
Grote hoenders: Hollands hoen goud-
pel H. Rietman IxZG 2xG. Twents hoen
HJ. Rietman IxZG IxG. Welsumer HJ.
Pardijs IxZG IxG. Zilver braekel E.H.
Ruesink IxZG. Leghorn wit HJ.
Rietman IxF IxZG IxG. Sussex HJ.
Rietman IxG. Wyandotte H. Berenpas
IxF 2xZG. Brabanter H. van Olst 2xG.
Dwerghoenders: Barnevelder HJ.
Rietman IxG. Wyandotte H. Berenpas
2xF IxZG IxG. Idem HJ. Rietman IxZG.
Amrocks H J. Pardijs IxZG IxG. Sier-
duiven: Nonduif Fabio van Olst 2xZG.
Oud hollands capucein HJ. Rietman
2xZG. Thuringer H. Rietman IxG. Neu-
renberger leeuwerik HJ. Rietman IxZG
3xG. Pauwstaart Mw. M.D. Zevenhoeken
IxZG 2xG. Arabische trommelduif S.
Jansen IxF 2xZG IxG. Konijnen grote
rassen: Vlaamse reus HJ. Rietman 4xG.
Idem J. Lenselink 2xF IxZG. Lotharin-
ger H. Borgman-Berenpas IxF 6xZG
3xG. Franse hangoor J. Dekkers 3xZG
2xG. Idem D. Kuiper 4xZG 2xG. Midden
rassen: Nieuwzeelander wit H. Verstege
IxF 3xZG. Idem HJ. Rietman IxF 2xG.
Nieuwzeelander rood H. Gosselink
4xZG 4xG. Idem G. Lenselink 2xZG IxG.
Idem H. Rietman IxZG IxG. Alaska
Hans Pardijs IxF 2xZG IxG. Rex M.G.
Lijftogt IxF IxZG. Angora Comb 't
Welletje IxF 3xZG 2xG. Kleine rassen:
Thrianta Hans Pardijs IxZG. Hollander:
AJ. Everink 4xZG 6xG. Idem T.H.
Janssen IxF 4xZG. Idem HJ. Rietman
IxG. Idem T. Zevenhoeken IxZG. Klein
Zilver Marijke Rietman 3xF 3xZG IxG.
Idem HJ. Rietman IxF 3xG. Rus T.
Zevenhoeken IxF 2xZG 3xG. Nederland-
se hangoordwerg J. Dekkers IxZG 3xG.
Pool roodoogj. Bierhof 2xZG IxG. Idem
G. Lenselink IxF. Kleurdwerg Wiebe
Franssen IxZG IxG.
Na afloop werden de gewonnen prijzen
met een toepasselijk woord uitgereikt,
en werd de Familie Weevers bedankt
voor de genoten gastvrijheid en de aan-
geboden koffie.

Amnesty International
Clubwerk van de kerken
Afgelopen zaterdagmiddag is de start
van de clubs gevierd. De oudste 30 kin-
deren gingen naar het Wiemelink
waar ze op het prachtig gemaaide gras
rugby hebben gespeeld. Ook deden ze
daar een aantal spellen met twee grote
ronde zeilen.
De jongste 50 kinderen deden een cir-
cuit met spelletjes. Het was weer prima
georganiseerd. Bedankt clubleiding!
De volgende dag was de startzondag,
zodat het seizoen weer begonnen is
voor allerlei kerkelijke activiteiten en
vooral het clubuurtje zal een wekelijk-
se trekpleister worden voor zo'n 140
kinderen. Ieder kind is overigens harte-
lijk welkom in het Achterhuus. Voor
inf.: Henk Peters, tel. 552411.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen openden het
nieuwe seizoen met een koffiemiddag.
Hiervoor was het dierentehuis de
Bronsbergen uit Zutphen uitgenodigd.
Op dinsdag 17 september, Prinsjesdag,
vertrok een aantal Plattelandsvrouwen
naar Den Haag. Het was de reisde, ge-
lukt om kaarten te bemachtigen voor
een plaatsje op het Binnenhof. Voor
woensdagavond 18 september was
Gery Groot Zwaaftink uitgenodigd.
Deze Vordense troubadour verzorgde
een optreden met verhalen en zang. De
volgende avond wordt gehouden op
woensdag 9 oktober a.s. in zaal de mmmmmm ^̂ «•••••••••••••••••̂  -mmmm
Herberg. Dan zullen dhr. en mevr. van Tijdens de onlangs in Vorden gehouden Info Markt heeft de afdeling Vorden van Amnesty International een T-shirt van haar organisatie uit-
Loon een serie prachtige dia's vertonen geloofd aan iemand die een rebus goed kon oplossen. De oplossing was: „Bij Amnesty International schrijven jong en oud voor jong en oud".
van hun reis naar Mexico. Wencke Olthuis uit Vorden is de gelukkige winnares.



Als 't al duizelt van de
keus aan tegels...

Wand- en vloertegels.

Klein, groot, wit, zwart,

rond of hoekig? U vindt

wat u zoekt in onze

showroom. Neem de tijd om eens

rond te neuzen. En al struikelt u

over de vele tegelsoorten, onze

prijzen zijn zó klein daar kunt u

gewoon niet over vallen!

OOK VINDT u

BIJONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

SANITAIR,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

EN S IER-

BESTRATING

...gaat u zeker door de
knieën voor onze prijzen!

iBouwCenteriHCI-UBI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.3D-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Filiaal UBI (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon (0315) 68 31 41.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

NISSAN

JOS HERWtRS OCCASIONS
HENGELO G.

NISSAN OCCASIONS
MICRA
1. 0 3-drs. DX
1.2 3-drs. LX
1.2 3-drs. March
1.3 5-drs. LX
1.3 3-drs. SLX
1.0 3-drs. Tango 55
1.3 3-drs. Tango 75
1.0 3-drs. Beat 55
1.0 5-drs. LX
1. 0 3-drs. Jive

SUNNY
1.3 2-drs. GL
1.3 2-drs. DX
1.3 3-drs. Trend
1.4 3-drs. LX
1.4 3-drs. LX
1.4 3-drs. LX+
1.4 3-drs. LX
1.4 3-drs. X1
1.4 3-drs. Clair

1.6 4-drs. SGX
1.3 4-drs. LX
1.3 4-drs. SLX
1.3 4-drs. Trend
1.64-drs. Sail

1.6 5-drs. Florida

'88
'90
'92
'93
'93
'93
'94
'94
'94
'95

'85
'86
'89
'90
'92
'93
'93
'93
'95

'87
'88
'88
'88
'90

'89

7.950.-
10.750.-
13.950,
17.950.-
19.950,
16.750,-
19.950,
18.950,
19.950,
21.250.-

3.950.-
4.950.-
9.950,

12.950.-
17.950.-
20.950,
19.950,
21.950,
25.950,

7.950.-
8.950,
9.500,
9.500,

12.950,

8.250.-

HENGELO G.

1 .3 5-drs. Wagon
1.4 5-drs. Clair

100NX
1.6 SLX

ALMERA
1.4 3-drs. S

PRIMERA
1.64-drs. LX
1.64-drs. LX
1.64-drs. LX
1.64-drs. LX AC
2.0 4-drs. LX

MAXIMA
2.0 4-drs. SE automaat

CHERRY
1. 3 3-drs. GL Trend

OCCASIONS

'89 8.950,
'94 24.950,

'93 26.950,

'96 30.950,

'91 17.950.-
'91 18.500,
'92 22.950.-
'94 31.500,-
'94 31.950,

'95 56.000,

'86 4.950,

OVERIGE MERKEN
Citroen BX1. 6 TGi
FiatTïpo 1.45d
Ford Escort 1.4 CL 3d
Ford Sierra 2.0i CL

'90 11.500.-
'92 14.950,-
'87 6.950,
'88 5.950,-

HENGELO G.

Ford Escort 1.6 CL
Ford Escort 1.4i CL 5d

'90
'93

Hyundai Lantra 1. 6 GL 16V '93
Renault Clio RN 5-drs.
Subaru Justy 1.0
Subaru Vivio GLi
Toyota Starlet 1.0 5d
VW Jetta KW K6

AUTOMATEN
Micra 1.2 3-drs. LX
Sunny1.64-drs. SLX

LPG
Sunny 1.6 5-drs. LX
Primera 1.64-drs. LX
Primera 1.64-drs. LX
100NX1.6slx

DIESEL
Sunny Florida 1.7 5d
Sunny 2.0 4-drs. LX
Almera 2.0 4d GX+
Primera 2.0 4-drs. LX
Mazda 3231. 7 GLX 4d -
OpelKadett 1.7 4-drs.

GRIJS KENTEKEN
Sunny 1.4 3-drs. LX LPG
Sunny 1.4 3-drs. SLX LPG
Vanette 2.3E AC dsl
Renault Traffic LPG

'91
'89
'93
'89
'88

'90
'88

'92
'91
'92
'92

'88
'92
'96
'95
'91
'90

'90
'91

'95 excl. BTW
'89 excl. BTW

10.950,-
20.950,
19.750.-
14.950.-
8.950,

12.950,-

10.650,-
8.750.-

12.950,
8.950,

19.950,
14.950,-
21.950,-
21950,

7.950.-
19.950,
34.750.-
33.500,
12.950,-
10.950,

10.750.-
11.950,
23.400.-
7.500.-

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

Altijd dorst
én

vaak plassen
én

voortdurend!
moe?

Ga dan eens
naar uw

huisarts toe!
<

Laat u controleren

op diabetes

mellitus. Een tijdige

behandeling kan uw

klachten én het

risico op ernstige

complicaties aan-

zienlijk verminderen.

Wilt u meer
informatie over
diabetes?
Vraag de gratis
informatiebrochure aan
bij het:
Diabetes Fonds
Nederland,
Regentesselaan 39,
3818 HH AMERSFOORT.
Of bel: 033 - 46 22 055

Rekeningblocks

DRUKKERIJ
WEEVERS

Na jaren in
een schuil-

kelder wil zij
nu weieens

verstoppertje
spelen

Geef de kinderen
in Bosnië scholen. .

Sticht ing Vluchteling Den Haag

Giro 999

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., (0575) 462244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN (0575) 522522

WEER VOORRADIG:
nieuwe en gebruikte gas,
olie, kolen, haarden en

kachels

GEVRAAGD:
alle soorten

haarden en kachels

Het juiste adres voor het
schoonmaken van uw haard

of kachel.

KACHELSAAID

JANSEN
Bleekstraat 1
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 60

Service, garantie en reparatie



Wandelen langs
Vordense kastelen
Wandelen langs de kastelen rond Vorden. Deze mogelijkheid bestaat zater-
dag 28 september tijdens de negende Kastelen-wandeltocht, onder auspiciën
van de Oostelijke Wandelsport Bond georganiseerd door de VW-Vorden.
De wandelliefhebbers kunnen kiezen uit routes van vijf, tien, vijftien, der-
tig of veertig kilometer rondom Vorden. Al lopend over deze parcoursen, ko-
men de wandelaars langs diverse van de Vordense kastelen, terwijl ook de
fraaie natuurgebieden rondom deze gebouwen worden doorkruist. Er wordt
gestart vanuit het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden. 's Morgens
vroeg kunnen belangstellenden op de 28-ste september daar met hun wan-
deling beginnen.
Iedereen kan aan deze wandeltocht deelnemen. Het is niet noodzakelijk lid
te zijn van een erkende wandelsportorganisatie. Deelname kost vijf gulden
met herinnering en drie gulden zonder, leden van een wandelsportorgani-
satie krijgen op deze bedragen een korting van één gulden. Wie nadere in-
formatie wenst, kan bellen (0575) 55 32 22.

Sfeervolle Seniorenshow
Visser Mode
Donderdag 19 september hield Visser
Mode weer een drietal speciale senio-
renmodeshows. De dames Miny, Het-
ty, Elly, Jo, Aly en Johanna en de heren
Fred en Theo lieten onder leiding van
ladyspeaker Nel zien dat men als seni-
or leuk en vlot gekleed kan gaan. Ook
de medewerking van Kapsalon Heer-
sink was deze keer weer een schot in
de roos; verzorgd en modieus.

Er waren combinaties te zien uit de
sets van Ara, Frankenwalder, Bianca,
Weber, etc., leuke vlotte jacks en war-
me coat en mantels. Natuurlijk mooie
pullovers van Roberto Sarto in allerlei

modische kleuren. Ook voor de senio-
ren is natuurlijk de stretch pantalon
een ideaal kledingstuk zowel in uni als
in prachtige ruiten. De rokken van
Seda blijven prima vanwege de pas-
vorm, mooie kleuren en ruitdessins.
Ook de heren senioren zien er steeds
vlotter uit. Natuurlijk zijn er volop
sportieve combinaties, maar ook veel
prettig zittende winterkatoenen panta-
lons met pullovers van Roberto Sarto
en State of Art.
Al met al een show die gezien de en-
thousiaste reacties van het publiek ze-
ker elk se i zoen ïhouden zal blijven
worden bij

Special "Karel" over
Cristina Deutekom op
"de Voorst"
Deze week zijn op "Huis De Voorst" op-
names gemaakt voor een special van
het AVRO-programma "KAREL" van
Karel van de Graaf over de beroemde
operazangeres Cristina Deutekom.
Mevrouw Deutekom gaf in de Konings-
kamer van het Eefdese paleis een
Masterclass- aan drie van haar leerlin-
gen. Aanwezig waren: Bernadette Ter-
heynen (Mezzo-sopraan), Waldin Roes
(sopraan) en Cees van de Wildt (tenor).
De begeleiding werd verzorgd door de
pianist Hans Schellevis.
In aanwezigheid van publiek schaafde
La Deutekom de inmiddels hoge kwali-
teit van de reeds afgestudeerden op on-
navolgbare wijze bij en liet zij ze delen
in haar enorme ervaring op zangge-
bied en performance.
Het geheel werd gepresenteerd door
Karel van de Graaf, die aan het eind
van de Masterclass een boeiend inter-
view met mevrouw Deutekom had.
De rest van de special wordt over enke-
le dagen in Rome opgenomen, de stad,
waar de operadiva het grootste deel
van haar carrière heeft gezongen.
Het belooft een interessante uitzen-
ding te worden van het programma
"KAREL", dat wordt uitgezonden op za-
terdag 19 oktober a.s. op Nederland l
(AVRO).

Kranenburg Belang
Zondag jl. bracht Musikvcrcin Kranen
Duitsland op uitnodiging van muziek-
vereniging Concordia Vorden een be-
zoek aan Kranenburg. Samen met
Kranenburgs Belang werden de
Kranenburgers uitgenodigd voor een
koffieconcert bij Gasterij Schoenaker.
Jan Lucassen verwelkomde namens
Kranenburg Belang alle gasten van har-
te en wenste iedereen een fijn en ge-
zellig musicaal samenzijn toe.

Voetbal

f, ••• ••Sociï
Uitslagen:
Sociï - Deo 2-2; Erix 2 - Sociï 2 1-1; Sociï
3 - Be Quick 5 2-1; Be Quick 6 - Sociï 4 0-
5; Sociï 5 - de Hoven 5 0-8; Sociï 6 -
Brummen 7 1-2; Sociï A - Be Quick A 12-
0; Sociï C - Zutphania C 1-1.
Programma:
Putte l - Sociï 1; Sociï 2 - AD'69 4;
Dierense Boys 5 - Sociï 3; Sociï 4 - Rutte
3; Baakse Boys 5 - Sociï 5; Sociï A -
Zutphen A; Sociï C - Epse Cl.

Wereldwinkelnieuws
Tijdens de Floralia-tentoonstellmg was
ook de Wereldwinkel aanwezig. Het
verrassingspakket, waarvoor loten ge-
kocht konden worden, is gewonnen
door de fa m. Nijenhuis, Hertog Karel
van Gelreweg 23. Gefeliciteerd!
De komende weken schenkt de wereld-
winkel extra aandacht aan lekker
nieuws uit Afrika: PA PA PAA!
PA, Pa, Paa betekent 'het beste van het
beste' in het Twi, de taal die men
spreekt in Ghana. Deze uitdrukking is
de Afrikaanse levensmiddelen van Fair
trade op het lijf geschreven: alle van
een uitstekende en smakelijke kwali-
teit.
Afrika komt vaak in het nieuws met
hongersnoden, oorlogen en natuur-
rampen. Maar Afrika is méér. De le-
vensmiddelen uit dit continent bewij-
zen dat Afrika veel goeds in huis heeft,
óók voor de consument in het Westen.
Mits de Afrikanen kansen worden ge-
boden en zij faire prijzen voor hun pro-
ducten ontvangen. Om dit nadrukke-
lijk te onderstrepen en te ondersteu-
nen komt Fair Trade dit jaar met een
keur aan nieuwe, lekkere producten
uit dit continent. Probeer ze eens en
maak zo kennis met een ander Afrika.
Er is nu bijvoorbeeld een actiepak van
twee pak Kilomanjaro koffie + een CD
met Afrikaanse liedjes te koop.

Prijswinnaars Landelijke kleurwedstrijd bij
DA-drogisterij ten Kate

V.l.n.r. Irene Olthaar, Stefanie te Vaarwerk, Linda Nab.

In de zomerperiode werd bij de DA-
drogist een landelijke kleurwedstrijd
voor de jeugd tot en met 10 jaar ge-
houden met een prijzenpot van ruim
f 5000,-.
Elk kind, dat de kleurplaat inleverde,
werd beloond met een klein prijsje,
zoals een vlieger, een fietsvlaggetje of
een zonneklep.
Eind augustus is de jury bijeen geweest
om uit de vele tienduizenden inzen-
dingen uiteindelijk de 50 fraaiste en
origineelsten te kiezen.
Een van de 50 My First Sony hoofdprij-

zen is bij DA-drogisterij Ten Kate te-
rechtgekomen. Naast deze hoofdprij-
zen waren er nog vele andere prijzen.
De feestelijke uitreiking van deze prijs
vond plaats op donderdag 12 septem-
ber bij DA-drogisterij Ten Kate.
Linda Nab ontving een t-shirt waarop
ze zelf kan tekenen. Stefanie te
Vaarwerk won een multomap met in-
gebouwde radio. Irene Olthaar, tenslot-
te, werd de gelukkiger bezitter van een
My First Sony cassetterecorder.
Wij wensen de prijswinnaars veel ple-
zier met hun prijs.

DA-medewerkster Yvonne Walgemoet overhandigt Irene Olthaar de hoofdprijs.



RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

O-DISCO
Kranenburg

vrijdag: HITMANIA
v.a. 21.OO uur

21.OO-22.OO uur

HAPPY HOUR
2 HALEN 1

met

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en
partijen tot 4OO personen.
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Zaterdag a.s. onthalen wij u op een optreden
van 3 Russische zangeressen. 28 September
van 14.30-15.00 uur een combinatie van
mode en muziek. Entree is gratis. U bent van
harte welkom.

Iniiiissoii
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 0573-451438

Doe mee met een graas proefles in ons centrum en
ontvang een leuke attentie!

En wanneer u voor l november 1996 lid wordt krijgt u het
volgende welipmstpakket er helemaal gratis by. '

• lx knippen in onze kapsalon
• lx zonnen in onze zonnestudio

• Beu middag of avondje ontspannen in onze sauna
• 50% korting op het inschrijfgeld

Fitness / cwdiofltoess / aerobics / beauty- 9 kapsaton / ooroplete sauna / •
:zonnestuiJlo / sportmassage / sportshop / kouterspealhosk / vergaderruimte.

TeL (0575) 55 34 33

7r\cfoop sport v/ordcn

BON
Vul deze bon in en doe mee met een gratis proefles

Naam

Straat nr.

^Woonplaats

Geboortedatum

•telefoon nr

iGevestigd te Ruurlo:

Podo-Praktijk
INTENSIEF

- Podokinesiologie
- Podologie
- Voettherapie
- Pedicure

(met aantekening Diabetische en Ouderevoet)
- Lid N.V.R en aangesloten bij O.P.K

Voor het behandelen van voet-, knie-, rug- en nekklachten
door middel van corrigerende- stabiliserende of proprio-
ceptievezolen. 'levens voor druk- ont las tende /.olen, onder
andere voor diabetici en reuma-patiënten.

Voor informatie bellen met:
A.J. Blikman-Stegeman
Mödijk 4
7261 KG RUURLO
(0573) 461270 ('s morgens van 9.00 uur- 10.00 uur)

THEO TERWEL
II AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

\P1 Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au tocad-tekenaars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

een H R ketel huren!
0575551546

SSSetechnlekvorden

SMAN
GROENSPECIALIST
HOVENIERSBEDRUF EN KWEKERIJ

' zwarte grond 130,00 m3

' straatmand f 27,50 m3

' boomschors vanaf 145,00 m3

' champignonmest f 25,00 m3

' compost f 30,00 m3

' tuinturf 150.00 m3

* vi]«erturven (19,00 10 stuks
' gedroogde mest

f5,00 10 liter
* vele soorten KALABASSEN
* tuinplanten in vele soorten

tegen SCHERPE PRIJZEN !!!

Verkoop op zaterdag of na tel. afspraak.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

VALLE VERZASCA

BRONKHORSTERSTRMT 9
7256 KE KEkJENBORG
TEL (0575) 46 11 95

* Vijveraanleg
* Tuinhout
* Sierbestrating
* Vijverartikelen
* Folie-verwerking

NAJAARSONDERHOUD VAN UW VIJVER

S E l Z O E N S O P R U l M l N G

* Diverse aanbiedingen van vijverartikelen
* Diverse kortingen op turnhout
* Diverse kortingen op vijvervissen
* Folie 1,0 mm van f 11,- voor 9,50
* Folie 0,5 mm van f 5,50 voor 4,50
* Natuursteen van f 0,35 voor 0,25
* Waterplanten 3 voor 10,00
* Waterlelies UITZOEKEN 10,00
* IJsvrijhouders 22,50
* Luchtpompen 49,00
* Vijverpompen -10%
* Gratis water testen
* Speciaal winter visvoer

Tevens het adres voor informatie, aanleg, onderhoud
en ontwerp van uw vijver.
Valle Verzasca is geopend iedere zaterdag van 9.00
tot 17.00 uur aan de Bronkhorsterstraat 9 te
Keijenborg.



LIMBURGSE VLAAIEN
keuze uit 30 soorten en goed voor 12 royale punten

Zwitserse Appel
Bavaroise Vlaai

heerlijk gevuld met calorie-arme room en
verse appels

dit weekend f 17,50

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN

ouderwets lekker met kaneel en suiker

O voor T "Fy9O

BOSVRUCHTEN-VLAAI
met slag room, goed voor 6 punten

dit weekend f 9,50

KANEELKRAKELINGEN
vlgs. oud-Hollands recept

6 voor f 3,5O

Alles vers van de Warme Bakker. Dat proeft u!
Zie ook onze dagaanbiedingen.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1012

DEZE WEEK BIJ EDAH EXTRA VOORDEEL
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 23/9 T/M ZATERDAG 28/9

VLEESTOPPERS:

MAGERE SPEKLAPPEN urn 9™ w n.» nor

LICHT GEPANEERDE HAMBURGERS 4 stuks nu

GEKRUIDE KIPKLUIFJES lOOO |nn «m 8.90 nor

5,98

4,98

4,98

SPETTERENDE WIJNFOLDER
VAN MA 16/9 T/M ZA 26/10 1996

Deze en nog meer wijnaanbiedingen gelden alleen als u in het
bezit bent van de GRATIS EDAH-CARD

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDSINAASAPPELEN
OUTSPAN net a 1,5 kg nu

LORD VERSE FRITES pak 750 gram nu

BROCCOLI 500 gram van 2.98 voor

VOOR UW ONTBIJT:

TARWEKNIP 800 gram gesneden van 1,77 voor

198
0,98
198

149

COTESDURHONEVILLAGE
750 ml van 7,95 voor

EDAH CARBIERES AC
1 1 van 5,95 voor

MOSEL RIESLING Q.B.A.
11 van 5,45 voor

EDAH ARANQUEZ SHERRY
DIVERSE SMAKEN!! 750 ml van 6,95 voor

5,96
4,76
4,36
5,56

Tevens van ma 23/9 t/m za 12/10 1996 een
waardebonfolder met een totaal voordeel van f 44,

Geen folder ontvangen?
Vraag Diana of Jeanet v/d vleeswaren/kaasafdeling

Z.A.V. (ZUURSTOFARME VERPAKKING)

STEGEMAN PAARDENROOKVLEES
100 gram van 2,59 voor

VERSE VERGEER KAAS:

BELEGEN KAAS
1000 gram van 12,98 voor l U , O O

35% KORTING
1,68

v NIEUW V NIEUW V NIEUW T" NIEUW V

KLUMPERS KRUIDKOEK
2 f\f\ &&ÏÏ typisch

UU regionaat
,\J\J product

A. NIEUW A NIEUW A NIEUW A. NIEUW A

met Edah-card

Onze openingstijden zijn als volgt:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

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

idah G. BOTTEMNAN B.V. Raadhuisstraat 53
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 20 00

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

RUIMIN

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:(0575)464000
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Raadhuisstraat 53, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 20 00 Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

najaar 1996

Geachte relatie

December is de belangrijkste feestmaand van het jaar. Een maand ook die in het
teken staat van surprises en geschenken. Want een goed gekozen cadeau is niet
alleen een extra blijk van waardering, het is ook uw visitekaartje ten aanzien van
medewerkers en zakenrelaties. En natuurlijk is een mooi cadeau ook in familie- en
kennissenkring altijd op zijn plaats.
Uw zorg wordt de onze, dus waarlijk een pak(ket) van uw hart.

Met genoegen presenteren wij dan ook onze kerstshow. Tijdens deze show vindt u
een ruim en zeer gevarieerd aanbod van kerstpakketten en relatiegeschenken. Al
onze geschenkpakketten zijn niet alleen met de grootste zorg samengesteld, ook
aan de uitmonstering is zeer veel aandacht besteed.

Natuurlijk houden wij graag rekening met uw speciale wensen wat betreft inhoud
en verpakking van onze geschenkpakketten. Ons motto is: "Geven is (g)een kunst:
laat uw geschenk onze zorg zijn!" Wij bedoelen dan natuurlijk dezelfde zorg en
service die u normaal van ons gewend bent.

Om een perfecte uitvoering en tijdige levering te kunnen garanderen nodigen wij u
uit op onze kerstshow in café 't Hoekje op dinsdag 8 oktober van .15.00 - 21.00
uur.

Voor die bedrijven die wij niet persoonlijk bezochten en die welke nog geen schrif-
telijke uitnodiging ontvingen houden wij ook op maandag 7 oktober 'n Kerstshow
in 't Hoekje op dezelfde tijden.
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