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Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

Restauratie St. Antonius van Padua Kerk afgerond

Zondagmiddag, na afloop van de bekerwedstrijd van V.V. Vorden, zal
Hannie Hendriksen van café-restaurant De Herberg vanuit een luchtballen met prijzen gaan strooien. Dit is
één van de activiteiten die wordt gehouden in het kader van het 15-jarig
bestaan van het Vordense etablissement. 'Wat voor prijzen dit zijn weet
ik zelf ook niet. Het probleem is dat
mijn kinderen alles geregeld hebben.
Zelf weet ik van niets. Het is dus allemaal best wel een beetje spannend',
bekent de eigenaresse van De Herberg in een interview met Contact.
In aansluiting op het 'prijzenfestival'
op het voetbalveld heeft er de volgende dag, oftewel maandagavond, een
receptie plaats in de zaal van De Herberg voor alle klanten, verenigingen
en clubs. 'We zien wel wat er allemaal
gaat gebeuren. Het beste is volgens
mij dat ik alles maar over me heen laat
komen', zegt Hannie Hendriksen. Zie
verder Tweede Blad.

Brandende
prullenbak
De brandweer van Vorden is woensdagochtend 5 oktober uitgerukt voor
een brandende prullenbak in een woning aan de Hanekamp. Verontruste
buren hadden die ochtend rond acht
uur de brandweer gealarmeerd omdat
er rook uit de woning kwam. De
brandweer was snel ter plekke en
constateerde dat een 'rokende' prullenbak de oorzaak was. De bewoners
van het pand waren op het moment
van de brand niet aanwezig.

Jaarmarkt
De Vereniging tot bevordering van
het Marktwezen houdt vrijdag 7 oktober de traditionele jaarmarkt. Een
markt waar de bezoekers prijzen kunnen verdienen. Bij aankoop van artikelen bij de standhouders worden namelijk enveloppes uitgegeven. In een
aantal daarvan bevinden zich cadeaubonnen, welke ter plekke bij de stand
van de Marktvereniging kunnen worden afgehaald.
Daarnaast houdt de Marktvereniging
een grote verloting met als hoofdprijzen bedragen van 1000, 500 en 250
gulden, alsmede een grote variatie
aan praktische prijzen. De trekking
heeft 's middags plaats in hotel Bakker. De prijzen kunnen vanaf zaterdag
8 oktober worden afgehaald in de
Welkoopwinkel aan de Stationsweg.

Aktie voor Rwanda
brengt twee
duizend gulden op
De bazar die de Gereformeerde Kerk
in het Achterhuus hield, heeft twee
duizend gulden voor Rwanda opgeleverd. Toch was de bazarcommissie
niet geheel content met het bezoek,
want niet alle artikelen konden aan de
man gebracht worden. De overgebleven boeken en huishoudelijke artikelen worden overgedaan aan de kringloopwinkel.

Vordens
Mannenkoor
De activiteitencommissie van het
Vordens Mannenkoor houdt deze
maand, ten einde de kas wat te kunnen
spekken, een amaryllis-bollen aktie.
De plaatselijke bevolking heeft daartoe een bestellijst ontvangen die voor
15 oktober kan worden ingezonden.
De bollen zullen dan eind oktober
worden afgeleverd.

Opbengst collecte
De opbrengt van de collecte voor het
Prinses Beatrixfonds in Wichmond en
Vierakker is f 1.755,75.

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00
uur Jongerendienst in het Achterhuus, ds. Vos,
Doetinchem.

Afgelopen zondagmorgen was het groot feest op de Kranenburg. In een plechtige hoogmis werd stilgestaan bij 300 jaar
franciscanen in de gemeente Vorden en de voltooiing van de de restauratiefase J993-l994 van de St. Antonius van Padua
Kerk. Vele genodigden waaronder burgemeester E. Kamerling, wethouder R. Aartsen, de directie van diverse aannemersbedrijven en vertegenwoordigers van de andere Vordense kerken woonden de plechtige dienst bij. Een plechtigheid
waarbij het 30+ koor zorgde voor de nodige muzikale noten (zie foto).

Industriële kring mjftkt
studiereis naar Antwerpen
De Industriële Kring Vorden organiseerde op vrijdag 30 september
en zaterdag l oktober een bedrijfseconomische studiereis naar Antwerpen.
Op vrijdagmorgen bezochten de leden en hun dames de Coöperatieve
Tuinbouwveiling R.B.T. te Breda.
Uitvoerig werd toelichting gegeven,
niet alleen op het hele veilinggebeuren, maar vooral op de ontwikkelingen en het daarop toegespitste beleid
voor de komende jaren. De levendige
discussie daarover met één van de leden van het management-team, leverde een dynamisch beeld op van de
snel veranderende verhoudingen in
ondernemers! and.
Door de uitgebreide ontvangst en toelichting, was het bezoek niet alleen
interessant voor leden, die een dergelijk bedrijf nog niet eerder bezochten,
maar vooral voor twee leden van de
Industriële Kring Vorden voor wie de
R.B.T. in Breda zeer bekend is. De firma Bijenhof heeft namelijk de banken
geleverd voor de ultra moderne veilinghal, die overigens mede dankzij
een uitvoerige telecommunicatie in
verbinding staat met nog drie andere

veilingge^iwen. De firma Barendsen heeft destijds de benodigde staalconstructies geleverd.
In Antwerpen werd 's middags een
rondleiding verzorgd door het imposante havengebied. Antwerpen is de
tweede havenstad van Europa en de
bedrijvigheid aan de oevers van de
Schelde, met zijn dokken en kaaien,
maakte veel indruk. Na het diner werd
in de avonduren onder leiding van een
gids uitvoerig kennis genomen van
een deel van de 2500 horecabedrijven
die Antwerpen rijk is, onder de titel
'culturele kroegentocht'.
Op zaterdag brachten de leden een bezoek aan de Onze-Lieve-VrouweKathedraal, het beroemde Rubenshuis en het diamantcentrum. Deze uitstekend verzorgde reis beantwoordde
weer volledig aan de doelstellingen
van de Kring, namelijk het bevorderen van de onderlinge contacten en
banden en het verbreden van de inzichten op zakelijk/economisch gebied.
De reis was verzorgd door OAD-Reizen en georganiseerd door de Rabobank, waarvan de directeur, de heer
Krooi, als reisleider optrad. Aan het
eind van deze studiereis bedankte de
voorzitter, mr. De Regt, dan ook de

heer Krooi voor zijn insp^Éingen en
wees de leden erop, dat nieralleen het
bedrijfs-economische klimaat .in de
stad Antwerpen zich zeer gunstig lijkt
te ontwikkelen, maar dat met name
ook het belastingklimaat b^nze zuiderburen -net als de stad fllf- op menig punt heel wat plesanter is dan dat
in onze eigen land.
Al met al een zeer geslaagde activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar
is.

Collecte
Beatrixfonds
De collecte die de afgelopen week in
Vorden werd gehouden voor het Beatrixfonds heeft f 5.815,70 opgebracht.
De organisatie bedankt via deze weg
alle gulle gevers en de collectanten
voor hun medewerking.

Kerknieuws

Doopdienst
Op zondag 16 oktober is er een doopdienst in de dorpskerk. Ouders die
hun kind dan willen laten dopen, kunnen zich melden voor de doopzitting.
Deze doopzitting is op vrijdagavond 7
oktober in de consistorie van de kerk.
Voor vragen of overleg kan men terecht bij Ds. H. Westerink.

ZMO Wichmond kiest voorlopig voor Warnsveld

Vordense Landbouwfederatie een feit
Vrijdagavond 14 oktober zullen de
vertegenwoordigers van de vier besturen van de ABTB, CBTB, ZMO
Vorden en de ABTB Vierakker hun
handtekening zetten onder het reglement van de Vordense landbouwfederatie.

man-Hiddink en de heren G. Schurink
en H.Vrielink in het bestuur plaats.
Het dagelijks bestuur bestaat uit R. G.
Mennink, voorzitter, sekretariaat mevrouw Stapelbroek-van Driel en G.
Schurink, penningmeester mevrouw
Arfman-Hiddink.
Tijdens de bijeenkomst op 14 oktober
Intussen zijn de besprekingen tussen in 'De Herberg' zal het nieuwe bede plaatselijke landbouworganisaties stuur aan de leden de plannen en de
afgerond en is men ook bestuurlijk tot doelstelling uiteenzetten. Hierbij zal
een akkoord gekomen. Het bestuur ook het college van Vorden aanwezig
van de Vordense Landbouwfederatie zijn. Nadien is er een optreden van
ziet er als volgt uit. Namens de ABTB 'Hoe? zo!' Voorzitter Reint Mennink:
heeft A. Tinneveld zitting, namens de 'Eigenlijk was bij ons de nood niet zo
CBTB Vorden de heren J. Visschers hoog om tot een Vordense landbouwen E. Maalderink, mevrouw B. Sta- federatie te komen. Wij werken napelbroek-van Driel en de heer B. Ta- melijk al jaren samen met de CBTB
ken vertegenwoordigen de ABTB uit en ABTB. Wij hielden een paar keer
Vierakker en namens de ZMO Vorden per jaar een gezamenlijke vergadenemen R. Mennink, mevrouw A. Arf- ring. Er werden excursies georgani-

seerd, fietstochten etc. Ons jaarlijks
programma zal in de toekomst dan
ook weinig afwijken van het tot dusver gevoerde beleid', aldus de kersverse voorzitter Reint Mennink. Met
betrekking tot de gemeente Vorden
worden alle agrarische zaken voortaan door de federatie behartigd. Overigens is het distriktbestuur van het
landbouwschap in de Vordense Landbouwfederatie vertegenwoordigd. In
de nieuwe Vordense Landbouwfederatie ontbreekt de ZMO afdeling
Wichmond. Deze leden zijn namelijk
grotendeels lid van de afdeling
Warnsveld van de ZMO. Deze afdeling heeft echter ook leden in de gemeente Zutphen. Daarom heeft ZMO
Wichmond om praktische redenen
vooralsnog besloten niet aan de federatie deel te nemen.

bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. G.M.A. Hendriksen, Zwolle; 19.00 uur gez. Jongerendienst in
'het Achterhuus', ds. M.J. Vos, Doetinchem.

ZorgGroep Oost-Geldertand
Kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et/
min).

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 8 oktober 18.30 uur Eucharistieviering.
Missiezondag.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

RK Kerk Vorden
Zondag 9 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
Wereld Missiedag m.m.v. de Vordering.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 oktober Pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Huisarts 8-9 oktoberdr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 8-9 oktober W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908. Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag

Tafeltje Dekje oktober: mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter,

tel.

05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur; zaterdag
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.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIKRAKKKR - WICIIMONU
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 oktober 10.00 uur Zondag van het
Werelddiakonaat.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 oktober 17.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Zondag 9 oktober 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 9-10 oktober Pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. 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 intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30
uur.
PAAZ iedere
avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw:
donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Najaarsshow bij kwekerij
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober
is het weer zover. Voor de vierde
keer in successie houdt Tuincentrum Vorden een najaarsshow.
Deze show staat geheel in het teken
van een enorme hoeveelheid en verscheidenheid van heesters en struiken.
,
De prijzen zijn zeer gunstig. Het merendeel van de heesters en struiken is
afkomstig uit de eigen kwekerij. Hierdoor is het ook mogelijk om, mits de
adviezen van het Tuincentrum worden opgevolgd, kwaliteitsgaranties te

verkrijgen. Bij aankoop vanaf 10
stuks wordt al kwantumkorting verstrekt. Ongetwijfeld vindt u in de
kwekerij iets naar uw zin.
De shaduwhal is opnieuw ingericht en
biedt volop keus. Dit geldt ook voor
de kas. In 650 vierkante meter overdekte kas treft u een enorm assortiment aan kamerplanten, potterie en
vijverbenodigdheden. Ook met betrekking tot aanleg en onderhoud van
uw tuin is het Tuincentrum gespecialiseerd.
Voor aanbiedingen zie advertentie in
dit blad.
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KALKOEN
TOURNEDO
mager, snel en makkelijk te bereiden
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Belegen Kaas

_ 10.98

kilo

Gemberkaas

2.89

l00 gram

Vordens Trio
rood - wit - blauw - roucolon - camenbert bluenote
O OC

Verrassend lekker
Dit weekend extra voordelig
WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

H.o.h. Gehakt
Fijne verse worst 1 k,io 7,95
3 pond voor één tientje
Grove verse worst 1 m 9,95
Rundergehakti küo 12,50
Magere Speklapjes 500 gram 3,75 Magere Varkenslapjes 1 k,i0 8,95
MARKTAANBIEDING

Casselerrib

500 gram BabiPangang
P l nClQ S vers gebrand
250 gram

m SENIOREN SHOWS

1.75
3.00

500 gram

Knoflook Paté

1.89

100 gram

Najaarsmode '94

Wij hebben nu een nieuw assortiment
wijnen, voor een betaalbare prijs.

100 gram

en 1 kilo

Bami of Nasi
10-

Gekookte Worst

SPECIALITEITEN

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

8,95
Elly Teeuwen.

250 gram 2,25

GEWONE Biefstuk

Kalkoen
Tournedo
100 gram

ongewoon lekker!
100 gram

1,69

DEZE WEEK: BORDEAUX PALAIS ROYAL
rouge ofblanc
Gratis proeven

1,89

2,85

MESSCHERP - EXTRA VOORDELIG-GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Erwtensoep

7 Kippepoten

1 liter

voor 10,—

3,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

WEEK

WEEK VAN S^OOD^ HETBROOD
3-9 OKTOBER 1994

Doorbraak in
gewichtsvermindering!

KANEELBOLLETJES
met krenten, rozijnen, appelen spijs
Lekker, hè!
WEEK VAN HET BROODPRIJS:

Op DINSDAG 11 OKTOBER in onze zaak.
Op een charmante wijze presenteren een aantal dames en heren speciaal voor Uw
leeftijd een modisch beeld van dit najaar.
De showtijden zijn:

's morgens om... 10.00 uur
's middags om... l 3.45 uur
en om... 15.30 uur

Natuurlijk is de toegang GRATIS en staat er een kop koffie of thee voor U klaar.
U kunt een stoel reserveren (tel. 05752-1381).
Graag tot ziens op dinsdag l l oktober. U bent van harte welkom.

1,05

per stuk

SUIKERBROOD

Veel van onze cliënten, die dit middel al
enige weken gebruiken, kunnen dit
beamen.

Na een aantal jaren hebben wij echter de
ervaring dat veel van deze produkten best
wel werken, maar geen optimaal resultaat

1$ uw limiet
ook 65 kilo

geven.
Nu hebben-wij een middel ontdekt dat
werkelijk alle andere produkten op het
gebied van gewichtsvermindering in de
schaduw zet, zonder enige nadelige
invloed op het lichaam.
00

'n lekkere variatie bij uw koffietafel
voor de feestelijke prijs van

Sinds vele jaren volst de ene na de andere
'slankpil' als zou dit het wondermiddel
zijn!

1
l j

CAPUCINO en/of
BOERENJONGENS
SCHNITT

of mag het iets
minder zijn ???
AFSLANKDRUPPELS
LIMIET 65 AFSLANKDRUPPELS:
•zijn 100% plantaardig • stillen het
hongergevoel • zijn vet afbrekend • voorkomen vocht ophoping • geven tijdens
het kuren nieuwe energie • nemen makkelijk in, 2x daags 8 druppels in een half
glas water.
met LIMIET 65 kunt u normaal

'n traktatie bij de koffie

ETEN EN DRINKEN

DIT WEEKEND voor maar U-v/O

Toch vermindert uw gewicht
2 tot 4 kilo per week

zie ook onze dagaanbiedingen

5 WEKEN KUUR

37.50

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381
Voor gezonde en verse brood^ en gebaksspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

BARENDSEN

Wij feliciteren

ZUTPHENSEWEG 3 - VORDEN - TEL 05752-4082

Nog l W EEK vele koopjes halen

KORTINGEN
TOT WE L 60%

N3QHOA - O l- IWdISSddOa

En natuurlijk op al onze niet-afgeprijsde artikelen

NOG l WEEK

10% KORTING

met de nieuwe
betaalautomaat

Woensdag 12 oktober sluiten wij
om l8.00 uur voor 14 dagen
onze winkel.
Hierna zullen wij graag weer voor U klaarstaan
in onze vernieuwde winkel.

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de
mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale
betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U ??

SUETERS

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN
TEL. 05752 3566

1979

-

10 oktober

-

1994

KLANTEN-VERENIGINGEN-CLUBS
Wij zijn er ondersteboven van!
Alweer 15 jaar in Vorden, dus niet meer weg te denken in het gezelligste dorp
van de Achterhoek.

Tonny Juitiërfs
AUTOSCHADE
iSTELBEDRIJF

Rabobank C3 Vorden

U bent van harte welkom.
Maandag 10 oktober a.s. om 20.00 uur in zaal de Herberg.

Een receptie om van te smullen!
Hannie - Patricia - René - Vincent.

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

Op zondag 2 oktober 1994 is
onze zoon

Dion

Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen hij voor
ons betekende geven wij u kennis dat uit onze
familiekring is weggenomen onze lieve broer,
zwager en oom

Dick van Asselt
m

en

Anita Stegerman

geboren.
Stef en Marianne
Kruip-Paardekooper

gaan trouwen op woensdag
12 oktober 1994 om 11.30 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden' te
Vorden.

De Voornekamp 63
7251 VK Vorden
Tel. 05752-3296

Voor de vele bloemen, attenties, schriftelijke en persoonlijke felicitaties, ontvangen tijdens ons 25-jarig huwelijksfeest, willen wij iedereen hartelijk bedanken.

Dirk ter Harmsel
Willy Harenberg

U bent van harte welkom op onze
receptie van 17.30-18.30 uur in
café-restaurant 'De Engel',
Dr. A. Ariënstraat 1 te Steenderen.
Ons adres:
Vogelzang 18, 7234 SZ Wichmond

Op maandag" 17 oktober hopen wij

Henny Helmink

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorparöculierenen verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf l,-.
Vermelding brieven onder nr. of inlichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaatsing.

• Nieuw hoedenatelier: hoeden op maat, ook voor bruiloften. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warnsveld. Tel. 05750-22275/0575042844.
• TE KOOP: walnoten. Vlemingh. Tel. 05753-2985.
• TE KOOP: aardappelen,
Bildstar en Surprise, ook voor
winteropslag; rode, witte, savoye, bloem, spits- en boerenkool; winterwortelen, voederwortelen en prei en chrysanten. A. Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden. Tel. 05752-6876.
• TE KOOP: uitgezochte,
blauwe kruispannen (dakpannen). Tel. 05753-7221.
• TE KOOP: verse noten.
Zaterdag 8 oktober van 9.0012.00 uur op Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo Gld.
• TE KOOP: 3.90 ha snijmais. G. Schuerink, Enzerinckweg 10, Vorden, tel. 057521284.
• TE KOOP WEGENS VERTREK NAAR BUITENLAND:
z.g.o.h. Renault 5 TL, 1986,
wit, 84.000 km, APK tot febr.
'95, radio-cass.rec., trekhaak,
prijs f 4.000,-. De Koning, Vorden, tel. 05752-2147.
• Er zijn nog een paar plaatsen vrij op de kegelclub 'Op
goed geluk'. Tel. 05752-1426.
• TE KOOP: zwart essen
wandmeubel, 4 delen tot br.
3.10 m, h. 1.90 m, d. 0.40 m,
moderne 21/2-zits bank. Tel.
05752-2072.
• VERHUISD: praktijk Touch
for Health en Klnesiologie
van Emmenweg2, Steenderen
naar 'Witte Berken', Ossebeltsdijk 1-13, Lochem (weg
Zutphen-Lochem, afslag manege Knillenberg). Op tel. na
05443-72536 kunt U een
boodschap inspreken, tussen
13.00-15.00 uur, waarna ik
z.s.m. kontakt met U zal opnemen.

Annie Helmink-Miltenburg

* Echt vakwerk
* Snel klaar
Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

Igl MONUTA

^^WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
191:08347-81378

'"'» MAANDAGS DE HELÉ DACTÖE'SLOTEN]

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24-uur-service

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

'n Beetje

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd maar die vergeetje
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je
aan het laatste beetje toe.

De Eldersmaat 3
7251 RJ Vorden

VOOR AL UW

STALREPARATIES
LAS-en
CONSTRUCTIEWERK

"Toon"
Herinner mij maar niet in
sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.

05752 - 27 49

op de leeftijd van 74 jaar.

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 6 oktober om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats aldaar.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 11.30
uur gelegenheid tot afscheidnemen in de kerk.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

KEURSLAGER
DE ECHTE GROENTEMAN

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Tip voorde boterham i

100 gram

1,69

RODE
GOUDREINETTEN
2 kilo

NIEUW:
TIJDENS DE WEEK VAN HET BROOD:

LARDY BROOD
roomboterdeeg met bruine
basterdsuiker, speculaaskruiden en
kaneel

per stuk

SNIJWORST

W

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 6,7 en 8 okt.

500 gram

nu van 5,95 voor

5,25

2,95

DEZE WEEK KEURKOOPJE:

500 gram HACHEEVLEES + KRUIDEN
met 150 gram ACHTERHAM

Souvlakisteak
1 00 gram

1,29

Gebraden
Pepercarré
1 00 gram

2,85

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
KEURSLAGER

VORDE-NSE
STOE

9,95

SPECIAL:
VLEESWAREN^^•••^••^^^•1
^P F Cl Al '

EBO
kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

DE
ECHTE
BAKKER

Let op de
themareclames in de winkel.
Hollandse
BLOEMKOOL

SAMEN

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

Tel. 05735-2761

e

ECHTGENOOT VAN JANTJE GOTINK

2 oktober 1994
Giezenkampweg 2
7251 KS Vorden

Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Vaarwel.
Je kleinkinderen.

dag en nacht bereikbaar

GERRIT JOHAN
RUITERKAMP

Vorden : J. Ruiterkamp-Gotink
Barchem : J.G.H. Hoijtink-Ruiterkamp
G. Hoijtink
Mirjam en Hans
Berdie en Herbert

BORGONJEN

Dag lieve opa

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

Bedroefd, maar dankbaar dat hij rust heeft gevonden, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

Onderdelen direkt leverbaar.

met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.
Wij houden receptie van 14.30 uur
tot 16.00 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vakwerk

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in
uitvaartcentrum Monuta, het Jebbink 4a te Vorden.
De avondwake is vrijdag 7 oktober om 19.00 uur
in de parochiekerk Christus Koning te Vorden,
waarna aansluitend gelegenheid is tot condoleren en afscheidnemen tot 20.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.
De uitvaart is zaterdag 8 oktober om 10.30 uur
in de parochiekerk Christus Koning.
De begrafenisplechtigheid
zal aansluitend
plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats te Kranenburg.
na de plechtigheid wordt u uitgenodigd om deel
te nemen aan de koffietafel in de zaal van het
Pantoffeitje te Vorden.

1994

en
Vorden, oktober 1994

Wil Voortman-van Veldhuizen
Willem Voortman
Jip, Jan Willem

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

BEN VAN TILBURG

Schoenmakers

Vorden, 4 oktober 1994
Correspondentie-adres:
R. Nijenhuis-Helmink, Kremerskamp 52
7231 GV Warnsveld

Warnsveld : J.M. van Veldhuizen-Alofs
Vorden : Gerrit van Veldhuizen

Lochemseweg 44a
7231 PH Warnsveld

1969

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst Tel. 05758-1334

Wij als kinderen zijn moeder dankbaar voor de
langdurige verzorging van vader.

27 september 1994

Vorden, oktober 1994

Opgave en inlichtingen bij:

Vorden : W.H.M. Helmink-Horsting
Vorden : Bennie en Hennie
Laurens,
Wilco, Marcel
Vorden : Arnold en Gerry
Sabine en Ronald
Carry en Ton
Vorden : Marietje en Joan
Bianca en Mark
Barbara
Warnsveld : Rikie en Wim
André en Anita.
Peter en Monique

op de leeftijd van 74 jaar.
De huwelijksinzegening is om
11.45 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk te Wichmond.

BIJ RTL 4?

op de gezegende leeftijd van 88 jaar.

DERKJAN
VAN VELDHUIZEN

"ja" tegen elkaar in het gemeentehuis van Vorden om 10.30 uur.

Uit aller naam:
H.J. ter Huerne

E.J. van Tilburg en familie

fam. Ruiterkamp
fam. Ruiterkamp
fam. Ruiterkamp
fam. Gotink
fam. Gotink
Neven en nichten

Tot ons verdriet is toch nog plotseling overleden
mijn geliefde man, onze vader en opa

en

hebben ons diep getroffen.

Hartelijk dank voor uw medeleven en warme belangstelling
na het overlijden van mijn man

Barchem
Klarenbeek
Holten
Vorden
Hengelo

T SPIJT ME

ARNOLDUS WILHELMUS
ANTONIUS HELMINK

Op vrijdag 14 oktober 1994 zeggen

HENNY
TERHUERNE-SMIT

Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is U
allen persoonlijk te bedanken
en te schrijven betuigen wij U
hiermede onze oprechte dank.

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden, 2 oktober 1994

St. Janstraat 39
7256 BB Keyenborg
De overweldigende belangstelling en deelneming welke
U ons heeft betoond tijdens de
ziekte, na het overlijden en bij
de begrafenisplechtigheid van
mijn lieve vrouw, onze moeder,
dochter en zuster

ECHTGENOOT VAN JANTJE GOTINK

Ons adres blijft:
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden

Eef Janssen
Aly Janssen-Hobelman

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat na voorzien van de sacramenten der zieken, is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en
opa

GERRIT JOHAN
RUITERKAMP

Gelegenheid tot feliciteren van
14.30 uur tot 16.00 uur in Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

WIE GAAT ER MEE
NAAR DE
TV-OPNAME'S
VAN

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

nu 4. j 4-O

Spaar mee voor die fruitige fruitberen
MAANDAG
10 OKT.:

DINSDAG
11 OKT.:

PANKLARE

PANKLARE
Champignon-

Witte Kool
500 gram

mix

150 500 gram

WOENSDAG

^^•h» n

-^——

i

,
——^-i^^^B

12 OKT.:

PANKLARE
Prei
500 gram 1 OU

de
échte
Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

SUIKERBROOD
nu

l j

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

Oprichting

GEVRAAGD:

Vordense
Landbouwfederatie

l ha

voormax. 2 jaar

in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10
te Vorden
op 14 oktober 1994 om 20.00 uur

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.

met optreden van HOG f ZO !
Leden van ABTB,
CBTB,
ZMO,
en ABTB,

goede grond

OUDE ZUTPHENSEWEG 5A
7251 JI' VORDEN
TEL. 05752-1464/2114
FAX 05752-1105

Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker

SCHRÖDER MODE

en huisgenoten worden
van harte uitgenodigd.

houdt

Uw meubels
versleten ? <p

NAJAAR/
WINTERMODESHOW

KERKSTRM T 6 TELEFOON 05440-61308
ZATERDAG 8 OKTOBER

ZONDAG 9 OKTOBER

C.I. A.

SESAM

ZAT ERDAG 15 OKTOBER

ZONDAG 16 OKTOBER

OMEGA SHOWBAND

THE SCÈNE

LASER KARAOKESHOW

2BB2B

voorprogramma:£)g GRACHT
ZONDAG 23 OKTOBER

Wij stofferen snel en voordelig.

op woensdag 12 oktober

ZAT ERDAG 22 OKTOBER

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

in zaal Langeler
Spalstraat, Hengelo (Gld.)

YOU & ME

FASTEN YOUR
SEATBELTS
ZONDAG 30 OKTOBER

ZATERDAG 29 OKTOBER

Aanvang: 19.30 uur
interieuradviseur

Scfi/töcfe/i
Ruurloseweg 1 -7255 DE Hengelo (Gld.)

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

PERFECT
P.P.M. BAND
SHOWBAND
DUO SESSION
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

mode voor
het héle gezin

AUTOSCHADESPECIALIST

^^

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Wij kunnen weer

THEO TERWEL |

OPSLAGRUIMTE

III

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

aanbieden in ons vrieshuis. Zowel grote als
kleine cellen zijn weer beschikbaar. Tevens is er
voldoende gelegenheid voor snel invriezen van
grote of kleine partijen vlees.

Vrieshuis v.d. Berg

NAJAARSSKvW AANBIEDINGEN

• l» «i • ™ ^^ •• • m

KLEUTER SETJ
Een prachtig 3-delig pakje; leuk uitgewerkt.
GILET-BLOUSE-BROEK.
Maten 74 t/m 92.
Onze normale prijs is ƒ39,95
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

BABY SPEELPAKJE
Een leuk 1-delig pakje; prachtig uitgewerkt.
Maten 62 t/m 74.
Onze normale prijs is ƒ 19,95
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG
VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

JOGGINGBROEKEN
Ze zijn er in verschillende kleuren.
Maten 92 t/m 164.
Onze normale prijs is v.a. ƒ 15,ALLEEN DEZE WEEK REEDS V.A.

095

Vijverfolie perm*.
IJsvrijhouder _
Rood ste Al pot O 28 cm.
Palen
Planken 15x2x400
Blauwe haagconifeer
10 stuks

Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418.

4,50
27,50

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

l Of 50

GARAGE WENTING

12,50
12,50

(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland /n alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

__

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Groene haagconifeer

0/>

10 stuks-

O U,'

Bemeste tuinaarde
5 zakken

f

Urtica

Buiten deze aanbiedingen tijdens onze
najaarsshow op

KINDER
BODYWARMERS
Heerlijk warm en in vele kleuren.
Met of zonder borgvoering.
Onze normale prijs is v.a. ƒ 27,50
ALLEEN DEZE WEEK REEDS V.A.

vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober
nog vele andere artikelen
ZEER SCHERP GEPRIJSD!
OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 9.00 t/m 20.00 uur
Zaterdag 8.00 t/m 17.00 uur

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf
Reeoordweg 2
Openingstijden:
7251 JJ Vorden
dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
Tel. 05752-3459
zaterdag van 9.30-1 2.30 uur.
DEZE WEEK IN DE AANBIEDING:

Tot ziens bij:

de door ons verbouwde AARDAPPELEN
van het ras 'ESCOrt'
en door ons verpakt

WORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden
Tel. 05752-3671

per21/2 kilo voor

_

per 5 kilo voor

_

De aanbieding is geldig van 5/10 t/m 12/10.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
MAISBOUEN
NU 10 VOOR
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

KRENTEN-

/

»ajwag?«, /

Sp

£CUi*

aSzf^s
Nu
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NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

KPO
Op 20 september werd de eerste bijeenkomst van het winterseizoen gehouden van de KPO afdeling Vorden.
Deze avond werd verzorgd door de
Vers-toppers uit het dorp, oftewel
brood- en banketbakkerij Van Asselt,
keurslager Vlogman en de echte
groenteman Huitink. Op deze avond
was ook de Medler Vrouwenclub aanwezig, zodat de zaal goed bezet was.
Na de uitleg over het ontstaan en het
doel van de samenwerking van de drie
bedrijven, kregen de aanwezigen een
diaserie te zien over de vers-toppers.
De volgende bijeenkomst van de
KPO is op 18 oktober. Dan is apotheker Veen te gast.

Vrouwenclub
Medler
Op 26 september kwamen de dames
van de Vrouwenclub Medler voor het
eerst bij elkaar in dit winterseizoen.
Nadat de voorzitster iedereen welkom
had geheten, werd het jaarverslag
doorgelezen. Vervolgens nam het bestuur na zes jaar afscheid van Betsie
Weenk, die de financiën beheerde. Ze
wordt opgevolgd door Riek Wunderink. De voorzitster bedankte Betsie
Weenk voor haar inzet en overhandigde haar een boekenbon. Na de koffie
was er een bingo met leuke prijzen.

Ledenvergadering
school Het Hoge
Op 26 september heerft de jaarlijkse
ledenvergadering
plaatsgevonden
van school Het Hoge. De samenstelling van het bestuur is door de herverkiezing van secretaris g. Krajenbrink
ongewijzigd gebleven. In de medezeggenschapsraad zijn mevrouw A.
Hoftijzer en de heer W. Norde opgevolgd door mevrouw G. Dijkman en
de heer H. Hovenga. Mevrouw e. Regelink en A. Schurink hebben in de
ouderraad plaats gemaakt voor de dames H. Horstman en G. Schotsman.
Na het huishoudelijke gedeelte heeft
de heer R. Boerhout van het Centraal
Pedagogisch Studiecentrum een inleiding gehouden over pesten op school.

Kettelerij
Hoveniersbedrijf Gebr. Kettelerij uit
Vorden is onlangs door het maandelijkse hoveniers- en tuinbouwblad
'Nieuws' uitgeroepen tot bedrijf van
de maand september. Een prestatie
waar eigenaar Henk Loman met recht
trots op mag zijn.

KBO Kranenburg
Op dinsdag 11 oktober houdt de KBO
Kranenburg weer een soos-middag.
Dokter Sterringa komt die middag
vertellen over medicijnen en het juiste
gebruik daarvan. De bijeenkomst
heeft plaats bij café-restaurant Eykelkamp op het Medler.

Premie voor de
winterschilder
fors verhoogd
De premie voor particulieren bij gebruik van de actie 'De Winterschilder' is ditjaar fors verhoogd. Geen 50
gulden maar 75 gulden premie per
man per dag wordt de komende winter uitgekeerd. Deze premie geldt
voor schilderopdrachten binnen de
actieperiode, die minimaal drie mandagen vergen. Het moet dan gaan om
onderhoudsbinnenschilder- en behangwerk. De actieperiode beslaat
bijna de gehele winter: van 7 november tot 23 december en van 9 januari
tot 23 maart 1995.
Ook voor het bedrijfsleven is het interessant om onderhoudsschilderwerk
in de winter te laten uitvoeren. Voor
bedrijven bedraagt de premie 35 gulden per man per dag; voor onderhoudsbinnenschilderwerk maar ook
afgeschermd onderhoudsbuitenschilderwerk. Daarbij gleden dezelfde
spelregels: het moet gaan om opdrachten van minimaal drie mandagen binnen de actieperiode.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met schilderbedrijf en verfhandel
Boerstoel
in
Vorden
(05752-1567) of Harmsen Vakschilders (05753-4000) in Hengelo.

Hannie H endriksen viert 15-jarig bestaan van café D e Herberg

'Tropenjaren met lange dagen en korte nachten'
hoezen van boven gehaald, losgeknipt, de naaimachine op tafel gezet
en de meest rare creaties gemaakt. En
we hebben die avond nog nooit zo gelachen.'

De afgelopen weken krijgt ze bijna
geen hap meer door de keel. 'De kilo's vliegen eraf, verklaart Hannie
Hendriksen. De eigenaresse van
café-restaurant De Herberg is helemaal in de ban van het 15-jarig bestaan van haar kroeg en de feestelijke festiviteiten die zondag en maandag worden gehouden. 'Het probleem is dat mijn kinderen alles geregeld hebben. Zelf weet ik van
niets. Het is dus allemaal best wel
een beetje spannend', zegt ze.
Weekblad Contact sprak met de 43jarige gastvrouw over vijftien jaar
ondernemersschap. Een gesprek
over uitgaan in Vorden, kleine criminaliteit en verkleedpartijen tijdens de karnaval.

- Dat kan ik me voorstellen. Want op
een gegeven moment zat je zelfs achter het drumstel van Jan Manschot.
'Dat had ik tijdens het pyama-ontbijt
ook al gedaan. Jan Manschot zei toen:
Kun jij ook drummen? Tuurlijk, was
mijn reactie. Maar ik had dat dus nog
nooit gedaan. Ik wist totaal niet waar
alles zat. Want je moet alles tegelijk
doen: met de voeten, de handen en
ook nog zingen. Wat een stemmetje,
hè.'

Tekst: Peter Besselink
Foto: Henk Braakhekke
- Als ik 's avonds teveel drink, word
ik dan door jou het café uitgezet?
'Alleen als je echt vervelend wordt.
Maar eerlijk gezegd doe ik dat niet zo
snel. Je moet het wel heel erg bont
maken voordat ik je het café uitzet.'
- En wat doe je als ik stomdronken
het café verlaat en mijn autosleutels
pak?
'Dan pak ik die sleutels af. Daar ben
ik heel makkelijk in. Vaak breng ik
deze bezoekers dan zelf met de auto
naar huis toe. Vooral als het gaat om
vaste klanten die in Vorden wonen.
Tijdens het werk moet je de ogen dus
altijd goed open hebben.'
Met 28 jaar horeca-ervaring is Hannie
Hendriksen door de wol geverfd.
Voordat ze vijftien jaar geleden met
haar voormalige echtgenoot Corrie
ten Barge café-restaurant De Herberg
ging runnen, werkte het tweetal al jarenlang bij Concordia in Hengelo.
'We hadden dus al de nodige ervaring
toen we hier in Vorden begonnen.
Toch weetje eerst niet waar je aan begint. Er komt zoveel bij kijken wanneer je voor jezelf start. Ik zag er in
het begin dan ook als een berg tegenop. Maar als je hard werkt, dan kom je
er wel. Wat dat betreft zijn het ook
vijftien tropenjaren geweest met lange dagen en korte nachten. Maar
hartstikke leuk.'
- Wat is er leuk aan dit vak?
'Het contact met de mensen, zowel
jong als oud. Wat dat betreft is de vrijdag de meest afwisselende dag. Dan
komt er van alles. Je begint 's morgens met de oudjes die allemaal koffie
komen drinken nadat ze naar de markt
zijn geweest. En naar mate het later
wordt komen er steeds meer jongeren.
Je praat op zo'n dag echt over van alles.'
- Je hoort dus erg veel.
'Dat kun je wel zeggen. Van sommige
jongeren weet ik denk ik meer dan
hun ouders. Wat ze me hier aan de bar
in vertrouwen vertellen, dat zeggen ze
thuis vaak niet tegen vader of moeder.
En als ik iemand beloof dat ik niets
zeg, dan zeg ik ook niets. Dat is soms
best wel moeilijk. Dan ga ik 's avonds
naar bed en lig ik wakker van wat ik
allemaal heb gehoord. Maar dat hoort
erbij.'

Goede prestaties
van Vordense jeugd
tijdens NK-rolskiën
Aan de Nederlandse Kampioenschappen rolskiën in Bergschenhoek werd
op 25 september door vijf jeugdige
Vordenaren deelgenomen. Met name
de pupillen 2 werden doorTommie en
Femke Becker en door Eefje Pater
goede prestaties neergezet. De laatste
wist zelf beslag te leggen op een
fraaie derde plaats. Ook bij de pupillen l konden Twan Jongbloets en Sabine Pater goed meekomen.
Voor de kinderen was het in ieder geval een bijzondere ervaring om - zonder al te veel wedstrijdervaring - mee
te doen aan een Nederlands Kampioenschap. In de weken voorafgaan
de aan de wedstrijd waren er door hun

- Ga je ook anders met mensen om
dan 15 jaar geleden ?
'Ja, je wordt strenger. Met name de
jongeren weten precies waar ze aan
toe zijn. Als ze vervelend zijn dan
gaat ze eruit. En dan hoeven ze de eerste tijd niet meer terug te komen. Dat
weten ze ook. Ik heb er nooit wat mee
te doen. Het enige waar ik van baal is
de discobus op zaterdagavond. Als er
's nachts problemen zijn dan worden
wij erop aangekeken. Terwijl we er
niets mee te maken hebben. Die jongeren zijn namelijk allemaal naar
Lido geweest in Groenlo. Maar het
vervelende is dat als er iets gebeurt,
wij het gedaan hebben. Er is weer wat
bij de Herberg gebeurt, zeggen ze
dan. Terwijl je er dus niets mee te maken hebt. Ze stappen hier alleen maar
op en worden weer afgezet. En dat is
gewoon heel vervelend.'
- Een andere vervelende periode was
de scheiding met Corrie.
'Ja, toen heb ik een paar hele moeilijke jaren gehad. Er werd natuurlijk
veel gepraat in het dorp. Dat krijg je
dan. Ik werd ook veel gebeld. Mensen
vragen dan: wat doe je, stop je met het
café of ga je door. Dan heb je best wel
een paar moeilijke jaren. Goeie mik-

trainer, Martien Pater, extra trainingen ingelast om zo goed mogelijk
voor de dag te komen. Hoewel het
verschil met de top van de Nederlandse rolski-jeugd nog wel aanwezig is,
is er toch sprake van een behoorlijk
prestatieniveau, dat zeer goede mogelijkheden biedt voor de toekomst.
Voor de bondscoach van de Nederlandse rolski- en langlaufselectie,
Sidney Teeling, waren de prestaties in
ieder geval mede aanleiding om voor
de periode van een halfjaar een aantal
snelle rolski's beschikbaar te stellen
voor kinderen uit deze regio.

kie zeg. Maar dat heb ik nu allemaal
afgesloten.'
- Wat heeft je op de been gehouden ?
'De kinderen, het personeel en de
klanten. Die zijn heel erg belangrijk
voor me geweest. Anders valt echt alles weg. Wat dat betreft ben ik blij dat
ik het café heb aangehouden. Want
om op een hutje op de hei te gaan zitten, daar ben ik het type niet voor.'
- Wat waren de hoogtepunten van 15
jaar De Herberg?
'Om te beginnen het zes en een kwart
bestaan. Dat was echt heel leuk. Corrie en ik waren toen naar boven gestuurd om een kop koffie te gaan drinken. Verplicht koffie drinken was dat.
Waarom, dat wisten we op dat moment niet. Plotseling hoorden we een
lawaai buiten. Wij naar het balkon toe
om te vragen of ze stil konden zijn.
Had het personeel een groot feest geregeld waar wij helmaal niets van af
wisten.'
- Verder heb je natuurlijk de jaarlijkse feesten als koninginnedag en de
kermis.
'Dat zijn hele lange dagen maar onge-

ma samengesteld. Naast deelname
aan een kleurplaat, een puzzel of een
rebus komen de kinderen van groep l,
2 en 3 naar de bibliotheek om van Jet
Boeke te horen hoe zij de boeken van
Dikkie Dik maakt. De leerlingen van
groep 4 en 5 komen groepsgewijs
naar de bibliotheek voor een nachtverhaal en een speurtocht.
Tot en met 29 oktober zal er in de galerie van de bibliotheek werk te zien
zijn met het thema 'Nacht', gemaakt
door kinderen van de groepen 6, 7 en

Bibliotheek
Van 5 tot en met 15 oktober wordt de
jaarlijkse kinderboekenweek weer
gevierd. Onder het thema 'Nacht'
hebben de Openbare Bibliotheek en
boekhandel Loga in overleg met de
Vordense basisscholen een program-

OKTOBER:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
6PCOB
8 Gezellige middag ANBO/PCOB/
KBO in Dorpscentrum

looflijk gezellig. Iedereen is dan aanwezig. Van oud tot jong.'
- Maar kun je daar van genieten? Je
bent zelf hartstikke druk?
'Als je ziet dat iedereen het na de zin
heeft, dan werk je zelf ook met veel
plezier. En als het feest is afgelopen
dan drinken wijzelf natuurlijk ook een
borreltje. Het geeft dan een ongelooflijke kik als de dag goed verlopen is
en je met het personeel nog een biertje
drinkt. Daarom neem ik laatste avond
van de karnaval ook vaak vrij. Je hebt
dan vier top-dagen achter de rug en
dan is er niets heerlijker om zelf ook
één avond karnaval te vieren. Even
lekker uitje bol gaan.'

- Het personeel van De Herberg had
tijdens het laatste slotbal van de karnaval wel hele aparte kleding aan.
'Ik weet het nog goed: het was net zeven uur geweest toen we met z'n allen
besloten naar het slotbal te gaan.
Maar we wisten alleen niet wat we
zouden aantrekken. Plotseling kreeg
ik een idee: We gaan allemaal als dekbedhoes. We hebben toen de dekbed-

8 HS V de Snoekbaars,
Afsluitwedstrijd
10 Vrouwenclub Medler, Sterrewacht
10 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg
10 Ned.B.v.Plattelandsvr. Doe-avond
in het Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg 't Wapen van
't Medler, dr. Sterringa
11 Ned.B.v.Plattelandsvr. Halve
dagtocht naar Apenheul
12 Welfare handwerken Wehme
12 Ned.B.v.Plattelandsvr.Lezing
natuurgeneeskunde inde Herberg
12 Ned.B.v.Plattelandsvr. Cursus
'Pen op papier' in de Pauw
13 Bejaardenkring, reisje
13 H VG Dorp Kringvergadering
13 HVGWichmondRingmiddag
Laren
13 HVGWildenborch,Harry
Kettelerij
15 HerfstwandelingKranenburgs
Belang

- Ditjaar willen De Deurdraejers het
karnaval weer een nieuwe impuls geven. Wordt het nog ooit wat met dat
karnaval in Vorden?
'En dat zeg jij als Prins Karnaval?
Maar om een antwoord te geven op je
vraag: ik geloof daar heilig in. Je
krijgt natuurlijk nooit zo'n karnaval
als in Brabant of zoals vroeger op de
Kranenburg. Helaas wordt het karnaval in De herberg nog dikwijls vergeleken met het feest van vroeger op de
Kranenburg, maar dat is niet reëel. De
situatie is nu heel anders. Vroeger was
er in de hele regio niets te doen. De
mensen kwamen van overal naar de
Kranenburg toe. Daarna kreeg je een
periode dat in heel Gelderland de karnavalsverenigingen als paddestoelen
uit de grond kwamen. Je krijgt dan
een enorme versnippering. En als je
kijkt hoe het er nu voorstaat met het
karnaval in de Achterhoek dan doet
Vorden het nog helemaal niet zo
slecht. De meeste verenigingen in de
regio zijn namelijk ter ziele gegaan.
Dit in tegenstelling tot de Deurdreajers. Die bestaan nog steeds en hebben een nieuwe groep jonge leden die
er weer zin in hebben. Zo wordt er dit
jaar een optocht gehouden en wil de
vereniging de jeugd er weer meer bij
betrekken.'
- Even wat anders. Aanstaande
maandagavond staat De Herberg op
z'n kop in verband met het 15-jarig
bestaan. Wat gaat er allemaal gebeuren?
'Daar weet ik niets van. Het enig waar
ik voor gezorgd heb is een band en
personeel. Verder hebben de kinderen
alles geregeld. Wat er allemaal gaat
gebeuren is dus één groot vraagteken.
We zien wel.'
- Maar je weet toch wel iets?
'Toevallig hebben ze me vanochtend
gezegd dat ik ook de zondagmiddag
vrij moet houden. Na afloop van de
bekerwedstrijd van Vorden zal ik vanuit een luchtballon prijzen gaan rond
strooien boven het voetbalveld. Maar
wat voor ccn prijzen dit zijn, moetje
mij niet vragen. Het is eigenlijk best
wel ccn beetje spannend...'
- En ik dacht dat jij zo nuchter was.
'Dat dacht ik ook, maar dat blijkt dus
tegen te vallen. Het beste is volgens
mij dat ik al les maar over me heen laat
komen.'

16 HSV de Snoekbaars,
Snoek wedstrijd
17 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg
ISNCVBdr.J.C.deBruïne,
persoonlijk geloof
18 KPO Vorden
18 HVGWichmondi.s.m.KPO
Verstoppers Vorden
19 HVGDorp,Voetverzoring
24 Vrouwenclub Medler,
Boekbespreking
24 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg
25 Soos Kranenburg't Wapen van
't Medler
26 Bazar de Wehme
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
28 Ned.B.v.Plattelandsvr. JongGelre
Feestavond in het Dorpscentrum
30 Boerenkoolritln d'Reep'n.Johan,
JanenStef
31 Klootschieten ANBO bij de
Goldberg

e/i ee/i

Bij uw échte groenteman kunt u de komende weken sparen voor
vijf leuke Fruitberen, de Citroenbeer, de Sinaasappelbeer,
de Pruimbeer, de Kersenbeer en de Watermeloenbeer.
Zo'n fruitige Fruitbeer heeft u al voor 8 gratis spaarzegels en
f 1.12,95 bijbetaling (zonder zegels fl.24,95).

U heeft volkomen gelijk:
„Wij zijn TE VROEG!", maar...
als u straks niet "TE LAAT"
wilt zijn is dit het moment
even tijd te maken om een
Kerstkaart voor uw relaties
uit te kiezen.

Drukkerij Weevers heeft diverse
Kerstkaarten in haar kollektie
opgenomen waarmee u niet alleen
uw relaties uw Kerst-Nieuwjaarsgroet
brengt, maar tevens o.a.
Het Wereld Natuur Fonds of
Amnesty International kunt steunen.
Het is ook mogelijk Unicef kaarten bij
ons te bestellen.

urg. Galleestraat 3 - VORDEN - Te
naar de échte groenteman en vraag om een spaarkaart

PETIT RESTAURANT
't OLDE LETTINK

DRUKKERIJ

restaurant - afhaalcentrum - terras
Almcnseweg35a-7251 HN VORDEN - tel.: 05752 - 4001

WEEVERS

ROLSKI-DEMONSTRATIE

NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010
TELEFAX 05752-1086

OP ZONDAG 9 OKTOBER
10.00- 10.30 u.
10.30- 12.00 u.

WEVO-DRUK

12.00- 13.00 u.
Ook aanwezig:

NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL./FAX 05750 - 123O6

Video-opnames:

Verzamelen bij 't Olde Lctlink onder het genot van een gratis kopje koffie.
Demonstratie door cursisten van Frec-Whccl en gelegenheid om deel te
nemen aan een gratis les.
Informatie over rolski- en langlaufmatcriaal, rolski-lessen* en andere
rolski-activitciten.
Rolski-club Twcntc Achterhoek en een rolski- en langlaufspccialist met
verschillende typen ski's.
Nederlandse Kampioenschappen Rolskiön, Wintertriathlons,
langlaufinstructie etc.

Gespecialiseerd in Rolski- en lan^lciujinstructie
ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

DE GROENE MODE

Van Lcnncpweg 6 - 7251 JM VORDEN - lel. 05752 - 4228, fax 4253
* De lessen voor volwassenen beginnen op zaterdag 15 oktober.
De 3-daagsc hcrfstcursus voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar begint op maandag 17 oktober.
Aanmelding is nog mogelijk tot 12 oktober!!!

Aantrekkelijke kleding voor man en vrouw
Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en heren,
in lang en kort model.

Steeds doeltreffend

Wapen- en sporthandel

BODYWARMERS, THERMOKLEDING, AIGLE VACHTLAARZEN,
PANTALONS, KNICKERBOCKERS en -KOUSEN,

Zutphenseweg 9

TRUIEN, VESTEN en SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

Vorden
Tel. 05752-1272

BEAVER WAXJASSEN, 100% wind- en waterdicht, ijzersterk.

WINKEL

SCHUIMRUBBER MATRAS LARGO
Interieur:
Hoes:

• IREL.LI

100% latex
65% katoen en
35% vicose.
Afdekmateriaal:
aan beide zijden
600 g/m2 katoen
Alle maten leverbaar.

BEMNG

Prijsvoorbeeld:
f* f\f\
90 x 200 cm van 720- voor 62O j'

Deze superieure schuimrubbermatras is een Pirelli* 'aktie'
matras en kunnen wij aanbieden voor een zeer scherpe prijs.
Deze - wat steviger - matras is leverbaar in alle gangbare maten.
Pirelli' latex: soepel, kom fort abel en duurzaam f

Uw leverancier:
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Tel. 05750-26132

HOOGPOLIG TAPIJT.
Tapijt van BONAPARTE, geschikt voor zwaar gebruik. Sterke
kwaliteit: Scotch-gard behandelde, vuilwerende polyamide
:.irens op action back rug!
Als tijdelijke aanbieding: 400 cm breed.
p.str.m. Nu voor
1 QQ

TAPIJT COURONNE. Een praktisch, 100% polyamide pooltapijt van BERGOSS,
leverbaar in 17 levendige interieurtinten.
1 7 C
400 cm breed op action-back rug. p.str.m.
l / D •™
Een selekt aantal kleuren wordt ook op 500 cm breed
geleverd, p.str.m. 219.-

UlT ONZE BECORAMA-GORDIJN-KOLLEKTIE:
v.l.n.r.: (Alle prijzen zijn inklusief maakloon!)
Laurent, 100% katoen,
138 cm breed.
Fransien, 100% katoen,
140 cm breed.
Luzetta, katoen/polyester,
140 cm breed.
Fransien, 100% katoen,
140 cm breed.

p.m. 67.90
p.m. 57.90
p.m. 39.90
p.m. 57.90

LAMMERS
WOON WINKEL
Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon 05752 - 1421

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voorpartlculierenen verenigingen.
Minimumprijs! 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of Inlichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst
Tarieven gelden bi] contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In rekening gebracht
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaatsing.

• GEVRAAGD: huishoudelijke hulp voor 1 of 2 ochtenden per week, moet zelfst.
kunnen werken en dierenvriend zijn, in buitengebied nabij de buurt Delden. Brieven
onder nr. 28-1 V. Buro Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
• Verse anjers te koop van
eigen land, van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat, 7 dagen in de week. In het bloemenstalletje bij J. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

KACHELSHOW
''^X'VX'Vx^Vx^

Zaterdag 8 oktober a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur

In verband met de festiviteiten
rond het 3e lustrum zijn wij

Graag tot ziens bij:

maandag 10 oktober

(• KUIJPERS?
•>SLOOTSMÖ

GESLOTEN

7245 NR Laren (Gld.) - Zutphenseweg 31
Tel. 05738-1227
Fax 05738-21 31

VOEDINGSBOND FNV
afd. Vorden
Gelegenheid tot inleveren van

VAKANTIEBONNEN

• TE KOOP: i.z.g.st. Atag
gasfornuis. Tel. 05752-3672.

van de Landbouw- en
Vakantiecheques van het GVO
in de week
van 10-15 oktober '93

VERHUISD:

J.B.
Wuestenenk

Vrijdag 7 oktober a.s.
van 14.00 tot 21.00 uur

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 •roil(BMiKfl3MÜTHliK< J3 J3 J3

SUETERS

installatiebedrijf

ROUWELER B.V.

bij H.W. Esselink, Pr. Bernhardweg 26,
Vorden, tel. 05752-2324.

VAN:

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN
TEL. 05752-3566

Pr. Bernhardweg 3

Voor reparaties - onderhoud
vernieuwen van installaties goten - daken

NAAR:
De Wehme, kamer 126
7251AJ Vorden

Vrijdag 7 oktober a.s.

JAARLIJKSE VERLOTINGSMARKT
Tevens kado-bonnenaktie
(Trekking van de verloting 7 oktober a.s. 4.00 uur n.m. in hotel Bakker)

2 BOS BLOEMEN naar keuze

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Voor Vorden e.o.:

ADVERTEREN
KOST GELD...

Volgende week
woensdag 12 oktober
zijn wij de gehele dag

NIET '
ADVERTEREN
KOST MEER!
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Echte Bakker
VAN ASSELT

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

en reinig zalf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u «iel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

VERLOVING

Om lang plezier van te hebben!
Dijk van een bootie in gevet leer met
leren voering.

TROUWEN

169.95
UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen
WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

Silvester
w*
tapijt/gordijn

IE5EH
teMJM=»lflMi

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378
DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

^$> WEHL-VORDEN SSSSSS

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

RUURLO:
Boekhandel Hoytink
Borculosewcg 17
RUURLO
Telefoon 1263

- Tel.:05735-1239 -

Fax:05735-3694

+

4

•»

H In het holst van de nacht'
:-E VRIES

Je krijgt het
cadeau!
Anke de Vries schreef het Kinderboekenweekgeschenk
van dit jaar: 'Fausto Koppie'. Een verhaal over
vriendschap, wielrennen, de beroemde coureur Fausto
Coppi en een eigengemaakte fiets die
Fausto Koppie heet. 't Is gratis als je tijdens de
Kinderboekenweek voor minstens ƒ 19,50
aan kinderboeken koopt. Haast je, want op is op.

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

HENGELO:

marlanne
Ruufloseweg S • Hengelo (Gld.) • lel. 2062

7261 AM Ruurlo

+

Drogisterij • Parfumerie • Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp

Groenloseweg 9

+

GEBOORTE

Durabel

DE WONERIJ

+

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

MIRACLE HÉT
VLEKWEGTAPIJT
VAN SILVESTER

v/h Ankersmit

K I N D E R B O E K E N W E E K 1 9 9 4 - S T/'M I S O K T O B E R

99.95

VLEKKEN?
Voor Miracle het
wondertapijt van
Silvester geen enkel
probleem!
Voor huis of kantoor in meer dan
300 variaties en
kleurschakeringen.

Huur
Mister Steam

Post all «en handschoen.
Hoogltcom(ortabel laarsje In
lacht leer. Scherpe priji!

KNOEIEN MAGI
TAPIJT VAN

slechts
6,95

DE VALEWEIDE bloemen

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

GESLOTEN

25 Lage
Tulpenbollen

VOLOP
BLOEMBOLLEN

B. Berentsen 05752-1429
Of 05730-51791

j

8,95

STEENDEREN:
Mevr. Van VcldhuizcnOnstenk
Begoniastraat 3
7211 ALStcenderen
Telefoon 2398

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf
Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
o- 05750-22816

BOVAG

Wij ontvangen alleen

FONKELEND MEUBELVOORDEEL BIJ HELMINK
De donkere dagen van het
najaar worden extra romantisch
met de nieuwe meubelkollektie van
Helmink. Alle afdelingen staan
weer boordevol met de aktueelste
woonideeën, van modern tot
klassiek. Talrijke combinatiemogelijkheden, gekompleteerd met een
grote kollektie tapijt, woningtextiel
en bijpassende accessoires.
De slaapkamerafdeling van
Helmink toont weer een keur aan
stijlen. On/e slaapadviseurs vertellen u hier alles over de beste kwaliteitsmatrassen en bedbodems.
Die kwaliteit wordt u gegarandeerd door het vertrouwde
'Interieur Waarborg'- merk.
Want, wie meubels koopt wil
variëteit maar ook
zekerheid.

Eiken buffetkast
oud-hollands beslag. ««WC
Leverbaar in div. kleuren

omantische
auteuil
in mulütolor riet

HELMINK

meubelen

Hollandse eikels
Zaterdags inleveren.

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
OUDE ZUTPHENSEWEG 5A
7251 JP VORDEN
TEL. 05752-1464/2114

****

***

WILD VO CE
:.: 9*Jr

HELMINK MAAKT HEVMOOIER BIJ U THUIS.

I

t- '

MIKE LEWI'S &
promotie JIM BEAM WHISKEY

Vorden Zutphenseweg24 Tel. 05752-1514
E i b e r g e n J.W. Hagemanstraat3 Tel. O5454-7419O
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

ZONDAG 9 OKTOBER
in Zalencentrum de Boggelaar-Warnsveld

Wij feliciteren

Een wervelende show voor bruid, bruidegom en de gehele familie!
l e show 12.45 uur
2e show 15.30 uur

VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - 1 2 3 2

BUS 2
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - Postkantoor
21.25 u. BAAK - Bushalte
21.30 u. WICHMOND - Café Krijt
21.35 u. HENGELO - Lankhorsterstraat
21.37 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. H ALLE - De Woage
BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05 u. DRE MPT-Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL • Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO • Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG • Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle • De Woage
BUS TERUG OM 2.20 UUR

met de nieuwe
betaalautomaat

BUS 5

ƒ 15,- p.p.

21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage

inclusief \vclkomsldrankj'
koffie met i,vlxik. een
consumptie en bitlergnrnituur.
Tevens een gr.it is suqirise en
k;ins op een diner voor twee!

BUS TERUG OM 2.25 UUR

Zalencentrum de Boggclnnr
Bruids-FotoA'ideo Ted Buter
Duthlcr mode, Vin'ui Vern,

Nieuwbouw te
Vorden

DiDi Mode, IcePec jonge mode

Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de
mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat.
Want de betaalautomaat staat voor maximale
betaalservice, snelheid en veiligheid.
Wanneer volgt U ??

Praktijk voor Huidverzorging Bjoetie
Bloemsierkunst Hlbrink
Engelen Schoenmode
Mulco Bruidsmode
lansscn Lauckhart Assurantiën

Aan het Leemgoor te Vorden is Reinbouw BV
gestart met de bouw van 6 twee-onder-een-kap
woningen, waarvan er nog enkele te koop zijn.

Pc Lu k e Oldtimers/Bruidsauto's
Banket Bakkerij Oplaat
luwclicr van Soest
Bat? cv zn. Drukkerij

Koopsommen vanaf f 269.000,00 v.o.n.

Alicia Haarmode

Gegadigden uit de Gemeente Vorden genieten de
voorkeur.

Rabobank Q Vorden

Verkoop en inlichtingen:
REBO Makelaars BV
08330-27321

Voor een ambachtelijk stuk

TIMMERWERK
o.a. kozijnen, deuren, ramen, trappen.
Tevens nieuwbouw en onderhoud.

Vanaf ons kantoor en werkplaats gevestigd aan de
Burg. Galleestraat 67 te Vorden , kunnen wij voor u
het volgende installatiewerk verrichten :
- dakbedekking
- centrale verwarming
- sanitair
- waterleiding en riolering

• lood- en zinkwerk
- onderhoud aan gastoestellen- ventilatie (ook in stallen)
- elektra

Voor service staan wij uiteraard 24 uur per dag paraat.
u kunt ons bereiken onder de volgende no.'s

05752 - 2627
05752-4191

Aannemingsbedrijf

A. BOSCH

Schuttestraat 11 -7251 MP Vorden
Tel. 6673-Fax 6727

Kop en Schotel
6 stuks

Jeroen
Groen

1 Oj""

4,95

Nieuw Mollen Beeldjes
Voor al uw
Natuurlijk bij:

electrawerkzaamheden
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Fa. H. BRINKERHOF
Dorpsstraat 18
RUURLO

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 6 oktober 1994
56e jaargang no. 28

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of
houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.
De commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 11 oktober 1994 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
- beleidsprogramma 1994-1998
De commissie voor Bestuur en Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 11
oktober 1994 om 20.30 uur in het gemeentehuis, op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
— beleidsprogramma 1994-1998
De commissie voor Milieu, Welzijn, Personeelszaken en Financiën vergadert
op woensdag 12 oktober 1994 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staat onder andere de volgende onderwerpen:
— beleidsprogramma 1994-1998
— concept-plan van aanpak provincie Gelderland voor grondwaterbeschermingsgebied 'Dennenwater'.
— overname gemeentegaranties voor eigen woningen door de Stichting Waarborgfonds eigen Woningen per l januari 1995

VERGADERT OP DINSDAG
25 OKTOBER 1994
Op dinsdag 25 oktober aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan het eind van
deze vergadering bestaat de mogelijkheid om in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken, dit mag niet gaan over een van de onderwerpen die op de
agenda staan, omdat u daarover in de commissievergaderingen kunt inspreken.
Indien u in de raadsvergadering het woord wilt voeren, moet u dit op de maandag voorafgaande aan de raadsvergadering opgeven bij de gemeentesecretaris.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— overname gemeentegaranties voor eigen woningen door de Stichting Waarborgfonds eigen Woningen per l januari 1995;
— beleidsprogramma 1994-1998

^OVERNAME GEMEENTEGARANTIES VOOR EIGEN
WONINGEN
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de gemeentegaranties voor eigen woningen niet meer zelf te doen maar over te dragen aan de
Stichting waarborgfonds eigen Woningen (W.E.W.) per l januari 1995.
De W.E.W. kan, in plaats van de gemeente, hypotheekgarantie verlenen aan kopers van een woning., de zogenaamde Nationale Hypotheek Garantie. De gemeenten kunnen de risico's's die voortvloeiend voor l januari 1995 afgegeven
garanties, overdragen aan de W.E.W. Vorden heeft 223 gegarandeerde geldleningen, waarmee een bedrag gemoeid is van ruim 20 miljoen.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad eveneens voor om alle
risico's af te kopen. Hiermee is een bedrag gemoeid van f. 3.553,-.

OUWKAVEL AAN HET HOGE
Op het terrein van het transportbedrijf Woltering geeft de gemeente, na verplaatsing van dat bedrijf, vier bouwkavels uit voor de bouw van twee onder één
kap woningen. Tot op heden hebben zich drie geïnteresseerden aangemeld. De
vierde kavel is dus nog beschikbaar.
Dit kavel is ongeveer 9.40 meter breed en 75 meter diep. De oppervlakte is dus
ongeveer 700 m2. De prijs voor dit kavel bedraagt f 125,- per m2, exclusief
BTW. Daarbij moet u rekening houden met notariële en kadastrale kosten van
overdracht. Indien u een passend woning bouwt, dan zullen de totale stichtingskosten ongeveer f 275.000,- tot f. 300.000- bedragen.
Heeft u interesse dan kunt u dit binnen een week kenbaar maken aan de heer P.
van Dijk van de afd. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 7487.
Indien er meerdere gegadigden zijn, dan zal de gemeente bij de gunning rekening houden met de binding van de kandidaten aan Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

I*(JELE ONDERBROKEN STREEP:
VERBODEN TE PARKEREN
GELE DOORGETROKKEN STREEP:
VERBODEN STIL TE GAAN STAAN
Op l januari 1995 verandert de betekenis van de gele streep. Vanaf die datum
mogen bestuurders hun voertuig niet meer stil laten staan langs een gele doorgetrokken streep. Een gele onderbroken streep betekent (ook nu al) een parkeerverbod.
Langs meerdere wegen in Vorden geldt een parkeerverbod, aangeduid met een
gele doorgetrokken streep. In verband met de wijziging van de verkeersregels
worden deze strepen binnenkort veranderd in gele onderbroken strepen.
Voor de weggebruiker verandert er derhalve niets. U mag er even stilstaan om
bijvoorbeeld een passagier te laten uitstappen, maar parkeren blijft verboden.

ÏEUWEGBA-WET;
WELKE GEVOLGEN HEEFT DAT VOOR U?
Op l oktober 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (wet GBA) in werking getreden. Deze wet geeft regels voor het bijhouden van de gemeentelijke basisregistratie van persoonsgegevens. In een
aantal artikelen lichten wij u toe welke rechten en plichten deze wet met
zich mee brengt.
De wet GBA komt in de plaats van de Wet op de bevolkings- en verblijfsregisters. De wet is ontworpen om de voorziening van persoonsgegevens zo doelmatig mogelijk te maken, waarbij wel de privacy van de burger wordt beschermd.
De naam basisadministratie geeft aan dat de gemeentelijke basisadministratie
van bevolkingsgegevens door alle overheids- en semi-overheidsinstanties als
basis voor algemene informatie over personen gebruikt zal gaan worden.
Elektronisch
Door de nieuwe GBA kan de overheid uw persoonsgegevens efficiënt registreren en uitwisselen. Dit komt doordat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere organisaties (o.a. pensioenfondsen, belastingdienst, sociale verzekeringsbank) niet meer op papier
plaatsvindt, maar - dankzij de automatisering - langs elektronische weg via het
GB A-netwerk. Alle 650 gemeente en een reeks overheidsinstanties ziin, of zullen binnei^»enbare tijd op het GB A-netwerk worden aangesloten. ^Ékans op
fouten wo^p daarmee kleiner en de dienstverlening aan u wordt v^Bneld en
verbeterd. De wijzigingen die u opgeeft worden automatisch en snel door bureau burgerzaken aan andere instanties doorgegeven. Natuurlijk aan organisa>es£he
ties die daak-echt op hebben, want ook binnen de GBA speelt de bes^ierming
van uw pu^my een belangrijke rol.
Adreswijziging
Het zal u duidelijk zijn dat het door de wet GBA nog belangrijker is geworden
om adreswijzigingen snel door te geven aan bureau burgerzaken. Steeds meer
overheidsinstanties gaan de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie
als basis voor hun eigen administraties gebruiken. Het is dus ook in uw eigen
belang dat overheidsinstanties over juiste (adres)informatie beschikken. Denk
maar aan huursubsidie, studiefinanciering, kinderbijslag, uitkeringen en pensioenen.
Verplichtingen
De wet GBA stelt ook vast welke verplichtingen de burger heeft om de gemeenten in staat te stellen de basisadministratie 'up to date' te houden. De verplichtingen van de burger bij adres
wijzingen zijn de volgende:
1. Verhuizing binnen Nederland
Dit zijn verhuizingen binnen dezelfde gemeente en verhuizingen naar een
andere gemeente. Degene die van adres verandert, is verplicht binnen 5 dagen na de wijziging van het adres bij bureau burgerzaken van de gemeente
waar hij/zij het nieuwe adres heeft, schriftelijk aangifte te doen van de adreswijziging.
2. Vertrek naar het buitenland
Degene die naar redelijke verwachting gedurende eenjaar tenminste 8 maanden buiten Nederland zal verblijven, is verplicht bij bureau burgerzaken van
de gemeente van inschrijving, binnen 5 dagen voor zijn/haar vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte doen.
Vestiging in Nederland
Degene die naar redelijke verwachting gedurende een halfjaar tenminste vier
maanden in Nederland zal verblijven, is verplicht zich binnen 5 dagen na
vestiging in Nederland zich persoonlijk te melden bij bureau burgerzaken
van de gemeente waar hij/zij woont om schriftelijk aangifte te doen.
Zoals uit het bovenstaande blijkt kan het doorgeven van een adreswijziging niet
meer telefonisch, maar moet schriftelijk gebeuren in de gevallen bij verhuizing
binnen Nederland of vertrek naar het buitenland en/of persoonlijk en alleen op
vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, gemeentelijke identiteitskaart) bij vestiging in Nederland.
In de komende tijd informeren wij u nader over de rechten en plichten die de
nieuwe wet GBA voor u met zich meebrengt.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn vergadering van 13 september 1994 heeft
vastgesteld de 'Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften gemeente Vorden, vastgesteld bij
raadsbesluit van 21 december 1993 .
Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van afkondiging.

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat vanaf donderdag 6 oktober
1994 voor een ieder ter gemeente-secretarie, Sektor
Middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:
- de Tweede wijziging Legesverordening 1994;

Vorden, 6 oktober 1994,

Vorden, 6 oktober} 994.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, de burgemeester,

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B, van Vleuten.

Mr. A.H.B, van Vleuten.

E.J.C. Kamerling.

Dit besluit is goedgekeurd door de Kroon bij Koninklijk
besluit van 13 september 1994, onder nummer
94.007067.

E.J.C. Kamerling.

mTelefoon gemeente: 05752-7474.
mTelefax gemeente: 05752-7444.
UHetgemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13 30 tot 17.00 uw.
Burgemeester E J.C, Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens afspraak*
Wethouder D. M ulderije-Me uienbroek: donderdagmorgen 10.00'
11 00 uur en volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

£ VERLENEN BOUWVERGUNNINGEN MET
GEBRUIKMAKING VAN DE VRIJSTELLINGSMOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders zijn van plan om, met vrijstelling van het bestemmingsplan Vorden West en Zuid 1992', medewerking te verlenen aan de bouw
van een woning op de percelen Addinkhof 2 en Christinalaan 3a (voormalig
tennisbaancomplex). Deze vrijstelling omvat de wijziging van de vorm van een
op de plankaart aangegeven bouwblok (Addinkhof 2) en de aanwijzing van een
nieuw bouwblok (Christinalaan 3a).
De op de voorgenomen vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van
vrijdag 7 tot en met donderdag 20 oktober 1994 voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222
Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

'JZIGINGINDE
SOCIALE
WETGEVING
Per l oktober is een wijziging van de
Algemene Bijstand Wet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ) in werking getreden.
De mogelijkheid om inkomsten uit arbeid gedeeltelijk vrij te laten, komt te
vervallen, in plaats hiervan krijgen
gemeenten een budget om zelf een beleid te voeren om uitkeringsgerechtigden te stimuleren uit de uitkeringssituatie te komen.
Burgemeester en wethouders werken
thans aan een overgangsregeling.
Binnenkort volgen hierover nadere
publikaties.

ERGUNNINGEN
In de week van 26 tot en met 30 september jongstleden, hebben burgemeester en wethouders vergunning
verleend aan;
— Jansen's metaalwaren Vorden
B. V, voor het bouwen van een opslagruimte en een romneyloods op
het perceel Industrieweg l te Vorden:
— de heer H. Hartman te Warnsveld,
voor een standplaats voor de verkoop van oliebollen op het marktplein te Vorden, voor de periode
van l tot en met 31 december
1994;
— de heer B. A. Mombarg, voor het
vellen van l sierspar op het perceel
Nieuwstad 3 te Vorden;
— de heer AJ. van Bremen, voor het
vellen van l sparen l meidoorn op
het perceel Het Hoge 54 te Vorden;
— Borren B oom verzorg ing, voor het
vellen van 3 picea abies (fijnsparren) op het perceel het Wiemelink
1 3a te Vorden;
— de heer G.J. Kroese, voor het vellen van l den op het perceel Julianalaan 1 7 te Vorden.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze beschikkingen binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN
In de week van 26 tot en met 30 september jongstleden zijn de volgende
verzoeken om een bouwvergunning
ingekomen:
— de heer J.H.A. ter Keurs, voor het
verbreden van een dakkapel op het
perceel Mulderskamp 8 te Vorden;
— de heer M.J.G. Engel, voor het
bouwen van een dakkapel op het
perceel Ruurloseweg 67 te Vorden;
— de heer J. Ambergen, voor het bouwen van een woning met garage/
berging op het perceel Addinkhof
2 te Vorden;
— de heer H. Janssen, voor het bouwen van een woning met berging
en carport, op een perceel aan de
Christinalaan te Vorden;
— de heer H. Scheffer, voor het bouwen van een carport met hobbyruimte op het perceel Ruurloseweg
31 te Vorden;
— de heer H.J. Fransen, voor het bouwen van een berging op het perceel
het lebbink 9c te Vorden;
— mevrouw H.W.M, van DisseldorpStoops, voor het bouwen van een
garage op het perceel Zutphenseeg
54 te Vorden;
— de heer B. ten Have, voor het bouwen van een woning met garage op
het perceel Lindeselaak 3 te Vorden;
— de heer W. Frankemólle, voor het
bouwen van een dubbele woning
op het perceel Ludger 18-20 te
Vorden;
— de heer W.M.M, de Leeuw, voor
het bouwen van een overkapping
op het perceel op het perceel Ruurloseweg 65a te Vorden;
— de heer W. Berenpas, voor het bouwen van een carport op het perceel
Nieuwstad 19 té Vorden.

NSCHRIJVINGEN
BOUWGROND
Voor l oktober had u uw inschrijing
voor bouwgrond moeten verlengen.
Tot 15 oktober aanstaande krijgt u de
gelegenheid om uw inschrijving te
verlengen, reageert u niet voor deze
datum dan nemen wij aan dat u geen
interesse meer hebt en wordt u uit het
bestand verwijderd.

Weekendrecept
Vlogman

Trouw-Trend 94/95 in De Luifel
te Ruurlo

Hachee

De mooiste dag van je leven, om
nooit meer te vergeten.

Bereidingstijd: 20 minuten.

Stooftijd: l '/2-2 uur.

Benodigdheden voor 4 personen: 500 gram rundvlees, in dobbelsteentjes gesneden, 3 grof gesnipperde uien, 60 gram margarine of boter,
40 gram bloem, !/2 liter bouillon, l eetlepel azijn, l laurierblad, 2 kruidnagels, zout en peper.
Benodigd keukengerei: braadpan.
Bereidingswijze:
1. Smelt de margarine in de braadpan. Doe de snippers ui erbij als de
margarine 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 warmtebron.
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 voorkomen. 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 bietjes 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 een speciale smaak. Een restje hachee
wordt met wat zilveruitjes en stukjes augurk omgetoverd tot jachtschotel
die zich prima leent als hapje bij de lunch.

Café-restaurant 'De Luifel' houdt een
unieke show op zondag 16 oktober
aanstaande, van 13.30-18.00 uur. De
show, die gepresenteerd wordt onder
de naam 'Trouw-Trend 94/95', geeft
de bezoekers een goede indruk van de
geldende trends op vele gebieden
waarmee aanstaande bruidsparen te
maken krijgen. Twee zalen van 'De
Luifel' zullen zeer sfeervol zijn ingericht. In de grote zaal zal een doorlopende bruidsshow worden gegeven
door Beijer Besselink (Beltrum/
Groenlo), muzikaal opgeluisterd door
het Trio Dolfijn. In de kleinere zaal
De Rank staan de stands opgesteld
van vijftien ondernemers uit Ruurlo,
Vorden en Zelhem. Het zijn allen specialisten in hun vak, die u belangrijke
informatie kunnen verstrekken over
hun produkten en diensten op uw
trouwdag, of voor de bouw van uw
huis, de inrichting ervan en het verzekeren van een en ander. Organisator
Marinus Klein Bluemink van 'De
Luifel' heeft bewust gekozen voor

deze nieuwe opzet. 'Meestal worden
de bruidsshows en de informatieverstrekking in dezelfde ruimte gehouden. Wij willen dat nu eens anders
doen, om iedereen in de gelegenheid
te stellen om rustig rond te kijken.'
Bezoekers van de bruidsshow worden
verwelkomd met een Kir-Royal.
Daarna kan iedereen genieten van de
schitterende bruidstoiletten en de
creatieve bruidskapsels. De entree
voor deze sfeervolle middag bedraagt
vijf gulden per persoon. Nu al kunnen
belangstellenden reserveren. Wees er
snel bij om teleurstelling te voorkomen!
Deelnemende
ondernemers zijn:
Aannemersbedrijf Wevers, Albert
Bakker Video, Banketspecialist Van
Aken, Beijer Besselink, Bloemenspeciaalzaak Groot lebbink, Café-restaurant De Luifel, Drukkerij Hoijtink,
Gemeente Ruurlo, Installatiebedrijf
Stegeman,
Juwelier Burghardt,
Meeks Meubelen, Swift Hairfashion,
Taxibedrijf Klein Brinke, Vakfotografie Hans Temmink en Wevers Assurantiën.

Fam. Klein Brinke', BrinkerhoJ'33', tel. 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W, Alexanderlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, E Is hof 15, tel. 2466
DeDoeschot
HetStroo
HetEelmcrink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirumstraat

Boem

Voornekamp
Addinkhof
HetHcijink
Hoeünkhof

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

I'j kont neet zeen wat of t'r steet,
'k Wet neet hoo 't 'n ander geet.
't Roet is helemaol de baas,
en 't zaod wöd niks, helaas.

DéHorsterkarnp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

4

At OJ^E veurolders 't zo haddn edaon,
had ^Pl lange gin boer meer bestaon.
't Is goed dat ze d'r neet van hoef te bestaon,
anders waarn ze allange op de flesse egaon.

Vrogger mossen ze vechten veur eur bestaon,
now heb ze natuurmansen achter eur staon.
Al is 't gewas dan neet gelukt,
hieronder gaot ze neet gebukt.

HVG dorp

Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Naam:
Adres:.
Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren hij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

W
VORDEN
STICHTING
W E L Z I J N
OUDEREN

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphénseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6f tel. 3397
Het lebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Stcege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

't Is goed dat 't spuiten minder wöd,
zo at 't now geet liekt 't al te zot.
Veur de boern is 't gewoon 'n schande,
of denkt ze: 't is toch maor van 'n ander?

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelrninalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

At z^^ar jaor wieter bunt,
zie'^Pr t'r gin schoon land meer oaverschöt.
Vrogger woddn 't t'r uuteplukt,
al gingen ze ok hele dage gebukt.

Op woensdag 28 september kwam
HVG dorp voor de eerste keer in dit
seizoen bijeen in 'De Voorde'. Na het
huishoudelijk gedeelte van de vergadering kreeg ds. J. Oortgiesen uit Ede
de gelegenheid om zijn ervaringen als
reisleider bij een reis naar Israël te
vertellen. Eén en ander werd toegelicht met een aantal prachtige dia's.
De Wereldwinkel Vorden verheugt zich op een nog steeds groeiende klanten- Het grote aantal dames dat aanwezig
kring. Steeds meer mensen kopen koffie met het Max Havelaar keurmerk en was heeft heel erg genoten van deze
zetten ook hun handtekening in het zogenaamde bonenboek. In de maand sep- reis door Israël, het mooie bijbelse
tember waren er dat op de kop af honderd. De Landelijke Vereniging van We- land in het Midden-Oosten.
reldwinkels zal alle bonenboeken aanbieden aan het Europees Parlement, om te
bewerkstelligen dat er meer koffie met Max Havelaar Keurmerk wordt ingeCONTACT
kocht. Op de foto zet mevrouw Knoppers de honderdste handtekening. Uit handen van voorzitter Kisjes ontvangt ze daarna een koffiebus.
een goed en graag gelezen blad

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr.C.Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

Ze wilt de natuur eur gang laotn gaon,
zolln ze d'r neet bi'j stille staon?
At 't bleujt is 't 'n mooi gezichte,
maor 't zaod dat breg ow gin gewichte.

Bon

Er bereiken ons nog wei eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.
De redactie

Fam. de Weerd, Enkweg 75/4, tel. 1030

Rogge wöd t'r haos neet meer e-maejt,
d'r wöd volle meer mais ezaejt.
En zie'j hier of daor wat staon,
dan mo'j d'r gewoon nao raon.

Honderd handtekeningen

Wie bezorgt Contact?

HetMolenblick
HetVogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

D. Lindeman.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.
Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Hobbybeurs
Op 16 en 17 september had de Stichting Welzijn Ouderen Vorden voor de
tweede keer een hobbybeurs van hobby-isten uit Vorden georganiseerd.
Vorig jaar is dit opgezet in het kader
van het 'Europees Jaar van de Ouderen'. Toen hebben twintig zeer enthousiaste Vordenaren op een middag
hun hobbies laten zien. Dit jaar was
de deelname ondanks enkele nieuwelingen geringer, maar de gebodene
door de uiteenlopende onderwerpen
zeker niet minder interessant.
Tentoongesteld werden: kantkloswerk (dhr. Stappenbelt), poppenhuizen (dhr. Rozenboom), beschilderde
melkbussen, flessen en schilderijen
(dhr, Weustenenk), oude ansichtkaarten van Vorden (dhr. v.d. Broek), textiel verven (Anja Brummelman), zelfgemaakte poppen en clowns (mevr.
Stegeman en mevr. Lenselink),
stoomaangedreven machines (dhr.
Luichies), verzameling koninklijk
huis (mevr. Horsting), verven van
borden (mevr. Klein Bramel), modelbouw wagens en paarden( dhr. Holsbeke) molens (dhr. Wahl), frivolité
(mevr. Prins).

De vele bezoekers, waaronder veel
jongeren, bekeken het werk met interesse en diverse gestelde vragen werden door de hobbyisten beantwoord.
Dat vele Vordenaren enthousiast en
met veel succes hun hobbies uitoefenen is dus duidelijk gebleken. Een stimulans voor anderen.

De betaling geschiedt d.m.v. maaltijdbonnen. Deze zijn van maandag
t/m/ vrijdag van 9.00-12.00 uur aan de
balie van de Wehme verkrijgbaar.
In het weekend zijn geen bonnen te
koop. Zonder bonnen is deelname
niet mogelijk.

Open tafel

Veiligheid

Het is voor ouderen belangrijk regelmatig een warme maaltijd te gebruiken, bij voorkeur elke dag. Toch komt
het voor dat zij, om welke reden dan
ook, niet aan koken toe komen. De
Open Tafel kan dan een uitkomst zijn.
Door de Open Tafel worden ouderen
vanaf 55 jaar in de gelegenheid gesteld samen met anderen warm te
eten. Dat is niet alleen gezellig, maar
ook vaak een welkome onderbreking
van een lange dag. In Vorden kan men
elke dag gebruik maken van deze
Open Tafel in het Verzorgingshuis 'de
Wehme'.
Opgave voor de maaltijden van dinsdag t/m vrijdag uiterlijk een dag tevoren voor 9.00 uur en voor het weekend en maandag uiterlijk vrijdag dezelfde tijd bij de Wehme'.

Om het zicht op het openen van de
deur te vergroten, bestaat er het zogeheten seniorenslot. Dit slot zit boven
in de plaats van onder de deurklink.
Een dergelijk seniorenslot is verkrijgbaar in speciaalzaken voor sloten en
vergrendeling.
In de voordeur kunt u een kijkgaatje
op ooghoogte maken of een raam, zodat u kunt zien wie er voor de deur
staat. Voor meer informatie of vragen
kunt U terecht bij de Stichting Welzijn Ouderen Vorden, Raadhuisstr. 6,
telefoon: 05752-3405.
Het kantoor van de Stichting Welzijn
ouderen Vorden is op 20 en 21. oktober gesloten. Voor dringende zaken
kunt u bellen naar telefoonnummer
6887. Voor de dagopvang telefoonnummer 1448.

-neuws
Dames Dash-Sorbo
winnen van
Dynamo-T\ibbergen
Zaterdag l oktober speelde Dash Sorbo tegen Dynamo-Tubbergen. Deze
ploeg is nieuw in de 3e divisie. Vol
goede moed begonnen de dames uit
Vorden aan deze Ie competitie-wedstrijd. In de Ie set liet dynamo-Tubbergen al gauw aan Dash-Sorbo zien
dat de bereid waren hard te vechten
voor de puntjes. Bij de Vordense dames was de wil ook zeker aanwezig,
alleen liep het allemaal niet zo soepel
als in de voorbereiding. Toch won
Dash-Sorbo deze set met 15-12. Ook
de 2e set werd gewonnen door de
ploeg uit Vorden. In deze set werden
goede en slechte momenten door elkaar afgewisseld. Set-stand 15-10.
Vervolgens werd het in de 3e set nog
even spannend. Door veel fouten en
misverstanden aan de zijde van DashSorbo, kwam Dynamo-Tubbergen
weer in haar spel. Toch werd ook deze
set winnend afgesloten in het voordeel van Dash-Sorbo, kwam Dynamo-Tubbergen weer in haar spel.
Toch werd ook deze set winnend afgesloten in het voordeel van DashSorbo, met de setstand van 15-13. Het
niveau van de wedstrijd lag ver onder
het kunnen van de Vordense ploeg,
daarom zag het er voor het publiek
niet altijd even aantrekkelijk uit. De
benodigde 3 punten werden behaald,
waar het uiteindelijk om draaide.
Aanstaande zaterdagmiddag spelen
de dames een thuiswedstrijd tegen Alterno in Apeldoorn.

Dames 2
Dash dames 2, gesponsord door 'Het
Pantoffeltje' te Vorden, heeft de eerste competitiewedstrijd met een drieéén nederlaag afgesloten. Tegenstander was het jonge team van WIK uit
Steenderen. In de eerste set, die met
6-15 verloren ging, was de service-receptie de oorzaak van het verlies.
Hierdoor kwam Dash niet aan aanvallen toe, waardoor geen druk op de
Steenderense defensie werd uitgeoefend. In de tweede set kreeg Dash grip
op de service van WIK. De spelverdeelsters Ellen Leunk en Gracia Rouwen (laatstgenoemde in de derde en
vierde set vervangen door Tamara
Bos) konden daardoor de sterke buitenaanvalsters Esther Wentink en Anita
van Houte in stelling brengen. De
middenaanvalsters Mirjam Boel en
Margreet Smid kregen minder aanvallend werk te verrichten, maar door
een goede blokkering wisten zij de
aanval van WIK te ontregelen. Dash
besloot deze set met 15-13 winst af.
De derde set gaf hetzelfde beeld, bij
de stand 13-13 ging de service vele
malen over en weer. Beide teams wisten via de side-out telkens de service
terug te halen. Bij Dash was dit mede
te danken aan de sterk in de wedstrijd
terugkomende Marjan Lijftogt. Helaas voor Dash trok WIK in deze set
aan het langste eind en won met
15-13. De vierde set was een kopie
van de eerste: de service druk was te
groot voor Dash. Ongetwijfeld was
dit te wijten aan het verlies van de
zeer spannende derde set, waarin
WIK een mentale tik uitdeelde aan
DASH. Donderdag 6 oktober wacht
Dash een zware uitwedstrijd in Zutphen tegen Wilhelmina. Zaterdag 8
oktober zijn de dames vrij.

Winst heren l
Op donderdag 9 september werd de
eerste competitiewedstrijd in de promotieklasse gespeeld tussen de volleyballers van Dash en Wilhelmina in
de Hanzehal in Zutphen. Na een zeer
overtuigende winst (l 5-4) in de eerste
set leek de wedstrijd gewonnen.
Niets bleek minder waar toen de heren van Dash l te nonchalant aan de
tweede set begonnen die ze dan ook
prompt verloren. Het spel was rommelig en er was te weinig concentratie
aanwezig om het niet omponerende
Wilhelmina resoluut de weg naar de
kleedkamers te wijzen. Er bleken
zelfs vijf sets nodig om definitief de
wedstrijdwinst te pakken. Dash heeft
dan wel gewonnen maar ging niet met
een tevreden gevoel naar huis. De
volgende wedstrijd van heren l is op
zaterdag 15 oktober in sporthal 't Jebbink. Een thuiswedstrijd tegen Vios 2.
Uitslagen: HP Wilm. l - Dash l 2-3,
DPWik l - Dash 23-1, D3A Wik 4 Dash 4 0-3, Hl Dash 2 - Terw. 10-3,
H3a Dash 3 - Boem 3 0-3, D2A Dash
3 - Lettele l 3-0, D4A Dash 5 - Harfsen 5 l -2, D4B Dash 6 - Lettele 2 3-0,
MC 2 Dash l - Heeten l 1-2, JB2
Dash l - Heeten l 3-0, JC Dash l DVO l 0-3.

Feest bij Gems Metaalwerken en Emsbroek Installatietechniek

Jubilarissen in de bloemetjes gezet
Op 29 september werd in de bedrijfskantine van Gems in Vorden
een receptie gehouden voor 6 werknemers van Gems Metaalwerken
en Emsbroek Installatietechniek
ter gelegenheid van het feit dat zij
allen 25 jaar geleden in dienst kwamen. Het betrof de heren Brinke uit
Lichtenvoorde, Emaus en Hoebink
uit Hengelo, Leferink en Nijenhuis
uit Vorden alsmede Nijhof uit Harfsen. Van de 6 jubilarissen werkte
Brinke bij het installatiebedrijf en
de anderen bij Gems Metaalwerken.
Brinke behoorde tot de groep van
monteurs die bij de - toen al befaamde
- Leo Stichting zijn basisopleiding in
de metaalbewerking heeft ontvangen.
Brinke heeft de gehele carrière vanaf
hulpmonteur tot leidinggevend monteur meegemaakt. Hij heeft in de laatste hoedanigheid vele grote projecten
van het bedrijf tot in de perfectie mogen overdragen aan de opdrachtgevers. De dank die de directie voor de
buitengewoon positieve inzet kon uitspreken was mede gebaseerd op de
mening van de opdrachtgevers welke
met Brinke op de vele bouwwerken
hebben samengewerkt.
Emaus en Hoebink kwamen tegelijk
medio 1969 in het bedrijf. Emaus
startte in de afdeling waar aansluitingen en andere onderdelen voor tanks
werden gemaakt. Omdat de bodemafdeling, waar de uiteinden van de tanks
worden gemaakt, om extra werkkracht vroeg, ging Emaus daar gedurende een deel van de week in werken. Tot de huidige tijd is deze dubbele inzetmogelijkheid door het bedrijf
gewaardeerd. Emaus werkt thans

Programma: DP Wilh l - Dash 2,
D3A Socii l - Dash 4, D4c Heeten 5 Dash 7, MA WSV 2 - Dash l, D 3c
Div. B. Dash l Sorbo - Alterno, Hl
Dash 2 - Wik l, D2a Dash 3 - DSC 2,
D4a Dash 5 - DVO 6, D4B Dash 6 Terw. 5, JB 2 Dash l - Wik l, JC Dash
1-Wikl.

Vorden l - WWNA l
Vorden begon agressief en trok het
spel naar zich toe. In de 20e minuut
soleerde Marcel Keyser door de Vordense achterhoede. Zijn pass bereikte
de vrijstaande Christiaan Gerritsen
die Marinho Besselink onhoudbaar
passeerde O-1. Een minuut later kreeg
Mark Sueters een bal op maat van Peter Hoevers. Mark scoorde simpel
l -1. Na ruim een half uur spelen werd
een voorzet van Wilbert Grotenhuis
fraai door Mark Sueters ingekopt 2-1.
Vlak voor het rustsignaal kopte Erwin
Hengeveld op aangeven van Oscar
Olthuis de bal achter de WWNA doelman 3-1. Na de theepauze zette Vorden het aanvallende spel voort. Wilbert Grotenhuis, Mark Sueters en Peter Hoevers kregen allen een goede
mogelijkheid om de voorsprong te
vergroten, doch dit lukte niet. In de
72e minuut werd een afstandschot
van Erik Jonker van richting veranderd en werd Marinho Besselink op
het verkeerde been gezet 3-2.
WWNA rook z'n kans en Vorden
werd onder druk gezet. In de 80e minuut was het Marcel Keyzer die koppend WWNA op gelijke hoogte
bracht 3-3. Vorden wilde de volle
winst pakken en trok massaal ten aanval. Wilbert Grotenhuis bracht de vijf
minuten voor het eindsignaal de stand
op 4-3. In blessuretijd was het toch
WWNA die toesloeg Arjan Kamphuis zorgde voor de 4-4 eindstrand. Al
met al toch een bittere pil voor Vorden, daar de Ie helft uitstekend werd
gevoetbald. Zondag speelt Vorden
thuis de bekerwedstrijd tegen Warnsveldse Boys.
Uitslagen: Wilhelmina SSS Al - Vorden Al 4-6, Vorden BI - Erix BI
13-0, DEO Cl - Vorden Cl 0-9, Vorden l - WWNA l 4-4, Vorden 2 - Pax
3 3-0, DCS 6 - Vorden 3 2-0, Eibergen
5 - Vorden 4 4-1, De Hoven 3 - Vorden
5 4-2, Vorden 6 - Ruurlo 5 l -5, GS V 5
-Vorden 7 5-9.
Programma: Vorden l - Warnsveldse boys l (beker), Vorden 2 - RKZVC
2, Peeske 3 - Vorden 3, Neede 4 - Vorden 4, Vorden 5 - Zutphania 4, Vorden
6 - Eibergen 7, Neede 8 - Vorden 7.

Sv Ratti
Uitslagen: Ratti Dl - Diepenheim D2
2-2, Noordijk El - Ratti El 2-6, Ratti
F l - Lochem F4 12-0, Ratti Al - sp.
£efde Al 2-10, Varsseveld BI - Ratti
B l 4-0, Ratti Cl -De Hoven C l 3-0.

voornamelijk in een deel van de konstruktieafdeling, waar de grotere aansluitingen van drukvaten en tanks,
waarvoor speciale laskwaliteiten nodig zijn, vervaardigd worden.
Hoebink heeft via een aantal lascursussen zijn vaardigheden op dit gebied verder ontwikkeld. Hij werkt
thans vrijwel zelfstandig in de afdeling apparatenbouw. Daar worden,
uitgaande van de voorgefabriceerde
onderdelen, complete warmtewisselaars vervaardigd. De warmtewisselaars kunnen in grootte gaan tot meer
dan een meter en lengtes tot 6 meter.
Ze vinden hun weg in de verwarmingsinstallaties van grote bouwwerken
en in de chemische industrie.
Leferink kwam bij de Gems om 'wat
te leren' zo stond op het sollicitatieformulier dat de directie bij deze gelegenheden altijd teruggeeft aan de jubilarissen. De directie kon volledig
achter dit uitgangspunt staan en vaststellen dat Leferink vanaf het begin
leerervaring heeft vergroot. Hij fungeert thans als lasser van lastechnisch
moeilijke produkten. In zijn speech
kon de directie aanhalen dat Leferink
er het grootste genoegen in kon
scheppen, indien de leiding met een
uitvoeringsprobleem zat. Het was
voor de huidige jubilaris meteen een
uitdaging, welke dan ook vrijwel altijd tot een goede oplossing leidde.
Nijenhuis is gestart als leerling in de
afdeling constructie, waar de rompen
voor de tanks en drukvaten worden
gemaakt. Daar heeft hij mogen samenwerken met een medewerker
welke ook leraar was op een lasschool. Het is echter niet alleen om
die reden, dat Nijenhuis zich in de
loop van de jaren ontpopte als een

top-vakman op het gebied van lassen
van moeilijker materialen. Zijn inspirerende werkwijze en positieve instelling gaven de directie aanleiding, toen
daarvoor vacatures kwamen in de
nieuwe fabriek op het Vordense industrieterrein 't Werkveld, Nijenhuis te
benoemen tot voorman van de afdeling die de tanks samenbouwt en de
verbindingen last.
Eind jaren 60 werden via de advertenties van het zich ontwikkelende bedrijf Gems, landbouwers gevraagd
hun werk te verruilen voor het werk in
een fabriek. Tot de velen die hiervan
gebruik maakten, behoorde ook Nijhof, daartoe 'overgehaald' door zij
buurman, die ook bij Gems werkte.
Nijhof heeft vanaf deze tijd 'parttime' gewerkt. Een begrip dat toen
vrijwel onbekend was. Dus halve dagen Gems en halve dagen op zij eigen
boerderij. Nijhof ging werken in de
afdeling Afwerken, het laatste werk
wat gebeurd aan de produkten van
Gems: op druk persen met water, bitumeren van ondergrondse tanks, schilderwerk, afmontage van onderdelen,
enz. Een man waarop je kunt rekenen,
zo memoreerde de directie, die altijd
op tijd kwam (al 25 jaar op dezelfde nooit weigerende - bromfiets!), altijd
bereid was om extra uren te maken indien het een haastklus betrof en die
positief werkte op zijn collega's.

Programma: Steenderen B2 - Ratti
B l, kl. Dochteren D l - Ratti D l, Ratti
El - Reunie E2 - Reunie F2 - Ratti F l.

klassement werd Marcel Arntz
tweede en Weevers derde en dat is
achter deze twee professionals een
uitstekende prestatie.
Wim Bosman werd winnaar van de
biathon over 15 km op de weg en 8,5
in het veld deed hij 47 minuten en 6
seconden. Gerrit Luimes werd
tweede op l minuut en 3^^conden
en Marcel Helmink derde op 2 minuten en 40 seconden. Rudie Peters rijdt
ook laat in het seizoen nog vooraan
mee, zo werd hij in Assen^ift 8e en
in Oosterhout 7e.
^Ê

Socii
Uitslagen^Spcii B - Gendringen B
l -1, Socii^»lversveen l -3, Socii 2 Zutphania^n -4, Zeddam 3 - Socii 3
3-10, Zutphen 5 - Socii 47-1, Socii 5 Ratti 2 3-8, Vios B11 - Socii 60-1.
ProgramraÉÉ Eerbeekse boys 3 - Socii 2, SodQP - Pax 9, Warnsveldse
boys 4 - Socii 4, Socii 6 - S VB V 5.

De jubilarissen werden ook toegesproken namens de personeelsvereniging en door enkele collega's. Van de
collega's werd een enveloppe met inhoud overhandigd en het gebruikelijke geschenk: een model op schaal van
het produkt waaraan ze met meest
werken.

R.T.V.

Bridgeclub

Jan Weevers was weer goed voor een
tweede plaats op de Lemelerberg. In
deze wedstrijd om de Sachs cup
kwam het tot een eindsprint tussen
Weevers en Brentjes waar de laatste
aan het langste eind trok en ook in het
einklassement eerste werd. In dit

Uitslagen groep A: l. mv Elferink/hr
v Uffelen 66.1%, 2. hr. den Elzen/hr
Hissink 60.4%, 3. hr Groot Bramel/hr
Wolters 57. l %. Groep B: l. mv/hr de
Bruin 69.2%, 2. mv v Manen/mv den
Elzen 58.9%, 3. mv de Jonge/mv
Klaasen57.1%.

Er zijn miljoenen redenen om
UNICEF kaarten te kopen...

Kindershow bij Visser Mode

Afgelopen vrijdagavond was het
'bomvol bij de kindermodeshow van
Visser Mode. De vele 'kleine' en
'grote' toeschouwers genoten van de
show die Reina Groenendal had ingestudeerd met Rody, Nicole, Tim,
Inez, Luuk, Kim, Sanne, Tim en Lise.
In een 5-tal nummers zagen we hoe de
jeugd dit najaar gekleed kan gaan.
Leuke, stoere jacks en body warmers,
waarbij alles een wat ruige blik heeft.
Natuurlijk blijven felle kleuren toch
nog aanwezig. We zagen veel blouses
met grote ruiten van zware kwaliteiten die deze winter de trui en het
sweatshirt gaan vervangen. Wel als

pullover zagen we de zogenaamde
fleece-pull. Natuurlijk veel spijkerbroeken met een uitstekende pasvorm
heeft Visser Mode van Lee (for kids).
Andere merken die Visser Mode voor
de jeugd in huis heeft zijn: Barbara
Farber, Pointer, Cakewalk, Locker,
Lapagayo, Claire Kids en Salty Dog.
Het laatste nummer spetterende er
echt uit: alle kinderen in cowboy-style met spijkerbroeken, gilets, gekleurde Denim en allemaal voorzien van de
Bandana.
Wederom heeft Visser Mode laten
zien dat zij voor de jeugd meer in huis
heeft.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
' 'k Gleuve da'k maor 's effen nao Toon gao, 's zeen of den de pokkei nog
nat ekregen hef met al die reagen vandage'. Tjgaot maor', was 'tenugge wa'k van mien vrouw te heurn krege. 't Zol wel spannend wean bi'j
'Goede tijden, slechte tijden' en dan mo'j d'r maor neet tevölle tussendeur zitn te wauwelen. 't Was net weer zo'n betjen dreuge too'k buuten
kwamme, de parepluu kon'k wel in huus laotn. 't Zol vanmach meschien
nog gaon vriezen, had 't weerberich ezeg. Daorumme ha'k eers nog hoeterdekoet wat potte met bloemen, waor mien vrouw nogal gek met was
en die neet tegen nachvos konnen, nao binnen motn slepn. Bi'j Toon,
waor zee nao 't journaal an 't kiekn waarn, heurn ik nog net dat de gezonken veerboot, waor zo'n hoop luu bi'j umme ekommen bunt, meschien
op 'n miene was eloopn. Weer un veronderstelling die de verantwoordelukke luu prebeert vri'j te praotn, dach ik bi'j mien zelf.
'Zet dat ding maor uut Riek, dan kö'w heurn of Leestman nog ni'js hef'.
'Daor hoef i 'j um neet veur uut te zetn want met dat rotweer van vandage
(maondag) veel d'r in 't Voddense darp neet volle te beleaven, eerluk
ezeg wo'k 's heurn hoo 't owluu vandage egaon was. I'j zoln jao met
Bertus en Dine Rensink oaver de strepe gaon winkelen?'. 'Oh, dat winkelen, now da's niks ewodden. Wi'j hadn vanmaarn eers in huus nog
staon rikraon van wel of neet gaon. Dan reagen 't, dan wol de zunne d'r
weer effen deurkommen, maor op 't leste bu'w toch maor egaon. Zodoende waa'w goed de meddag in Kleef, volgens Bertus 'n oergezellugge winkelstad wao'j ow bes 'n halven dag konnen vemaakn.
Too'w de stad binnen reen zei ik al tegen Bertus: 'Wat is 't hier röstug,
nog ens neet zo druk as bi'j ons in Vodd'n'. 'Och, zei Bertus, "t is net
meddag, a'j tegen drie uur komp kö'j oaver de köppe loopn. Oaver twee
uur mo'w de parkeermeter weer bi'jvuln maor dan loop ik wel effen
weerumme, zo wied is dat neet'. Maor 't duurn gin twee uur veur a'w
weer b'j 'n auto waarn want in 't voetgan
gersgebied was gin hond te bekennen, alles zat dichte, 't Had iets te
maakn met de eenwording van Oost- en West Duitsland heurn wi'j van
'n kearl den vanweage zien hond, den hoge nood hadde, in dat hondeweer d'r toch op uut mos. Want reagenen dat 't dei, onveurstelbaor zovölle water at t'r kwam. Wi'j heb naoderhand nog 'n halfuur in Emmerik
an de Rien estaon in de hoppe dat 't weer dreuge zol woddn en wi'j daor
nog wat langs de boulevard zoln konnen loopn, maor 't klaorn neet weer
op. Zodoende wazze wi'j al betieds weer in huus naoda'w in Zeddam 'n
halve gare schnitzel nao binnen ewarkt hadd'n.' 'Dat was dus gin lest
est?'. 'Nee, wat dat betreft kö'j net zo goed kot bi'j huus blieven, bi'j ons
in d'n Achterhook.
H. Leestman

Dammen

Kerstkaarten, kalenders,
puzzels, knuffels, boeken
en andere geschenken.

... en dat zijn allemaal kinderen
Bel voor de nieuwe Najaarscatalogus:
070 - 333 93 00

unicef

Na twee ronden in de hoofdklasse is
Dostal nog zonder puntverlies. Tegen
Drents Tiental werd een verdiende
11-9 overwinning geboekt. Al heel
snel kwam Dostal op achterstand door
een nederlaag van Gerrit Wassink tegen de snel spelende Herman Spanjer
(0-2). Na een gelijkwaardige remise
van Ben Smeenk boekten Nina Jankovskaja, Hendrik van der Zee en
Gerrit Boom eenvoudi
ge overwinningen (7-3). Henk Hoekman kreeg het even benauwd tegen
subtopper Jacob Okken, maar hield
de stand remise (8-4). Chris Grevers
werd enigszins onderschat door zijn
tegenstander. Deze moest daarvoor de
tol betalen in tijdnood: Grevers forceerde op fraaie wijze doorbraak en
partijwinst (10-4). Daarna was de
koek bijna op voor de Vordense dammers. Eddy Budé kreeg geen schijn
van kans tegen Nederlands kampioen
Hans Jansen (10-6). Henk Grotenhuis

ten Harkel werd verrast door een
doorbraakkombinatie, maar wist de
stand ternauwernood remise te houden (11-7). Tenslotte bezweek Alex
Klein onder de konstante druk van
zijn tegenstander (11 -9).
DCV 4 - DCH Hengelo 3 9-3, UDC 2
Ulft-DCV6.

L.R. en P.C.
De Graafschap
In Neede op l oktober behaalde bij de
ponies Inge Regelink met Lady de 2e
prijs samengestel
de wedstrijd klasse B en Rody Heuvelink Rayka de 4e prijs samengestelde
wedstrijd klasse B.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Filters enfonteinpomp
Dit 'najaars onderhoud' is zeer belangrijk voor elke tuinvijver, want het
bepaalt in hoge mate de ontwikkeling van het vijvermilieu in het voorjaar
en de zomer. Door het verwijderen van organische bestanddelen, voorkomt
u 'milieuverzuring' en hardnekkige alggroei in het vroege voorjaar. En de
oorzaak van vissterfte in februari-maart, is meestal het gevolg van gebrek
aan onderhoud en het niet kontroleren van de waterhardheid in het najaar.
Wij geven u daarom enige belangrijke onderhoudtips die in de maanden
oktober-november moeten worden uitgevoerd, zodat u met deze geringe
'najaarsmoeite' een heldere en gezonde vijver zult hebben in het voorjaar.

De vijver

Het water

Verwijder van waterlelies en moerasplanten zoveel mogelijk de afstervende en halfvergane plantendelen en
van de zuurstofplanten zoals Waterpest, Hoornblad, Fonteinkruid etc., de
oude en bealgde delen. Verwijder zoveel mogelijk de aanwezige draadalgen. Ook de ingewaaide bladeren,
takken en alles wat niet in een vijver
hoort, verwijderen.
/

Nu moet het water worden getest of
het de goede GH-hardheid heeft.
U kunt een halve liter water uit de vijver meenemen naar uw Vakspecialist;
deze test het graag voor u.

De planten •
Te groot geworden waterlelies kunnen in het najaar worden gedeeld; dit
noemt men 'scheuren'. Gebruik voor
het herpoten ruimte plantmanden en
een goede lelie-aarde, dat bij uw
Vakspecialist verkrijgbaar is, Deze
aarde is speciaal samengesteld voor
optimale groei van waterlelies. De lelie-aarde altijd afdekken met een 2 tot
3 cm dikke grindlaag.
De te dicht gegroeide delen met moerasplanten, kunnen nu Worden uitgedund.
U kunt deze gelegenheid benutten om
te bekijken of u het moerasgedeelte
zou willen uitbreiden of aanvullen.
Dit gaat ideaal met Oever-substraat,
dat speciaal is vervaardigd voor moerasplanten en uitstekende resultaten
geeft.
Doch ook zeer geschikt voor nieuwe
aanplant en het aanvullen van losgewoelde gedeelten. Bij het uitdunnen
van de zurustofplanten kunt u de
groeischeuten voor herplant gebruiken.

Let op!
Té rigoreuze uitdunning van de vijverplanten kan het vijvermilieu verstoren; daarom nooit meer dan ongeveer een derde deel van de aanwezige
groeikrachtige planten verwijderen.

In elk geval moet de GH-hardheid van
het vijverwater tenminste 8° DH zijn.
Zo niet, dan kan dit worden verhoogd
met het produkt GH-Plus, dat verkrijgbaar is bij uw Vakspecialist.

Hebt u in uw vijver een filtertank geplaatst, bijvoorbeeld een biofilter, dan
kunt u deze het beste in november
eruit halen, schoonmaken en uitspoelen en in maart-april weer herplaatsen. Het is raadzaam om vóór het herplaatsen de filterkool en filterwatten
te vernieuwen.
Uw Vakspecialist heeft hiervoor alle
benodigde materialen. Ook de fonteinpomp kunt u het beste tijdens de
wintermaanden verwijderen. Alleen
de beluchtingsset de hele winter laten
werken.

nu

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNËBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS
DREIUMME45

-

WARNSVELD

-

TELEFOON 23269

VAN ASSELT

(g)

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialitQiten
AAN DE SLAG?
GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE.
AVO BEMIDDELT: 033-75 33 44

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

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

nationale kollekte
voor mensen met een
verstandelijke handicap
geregeld; toch blijft er nog
veel te doen. Met uw gift
realiseert de NKGG veel
projekten en aktiviteiten die
anders blijven liggen.
Denk daar óók eens aan als
straks de kollektant aan de
deur komt. Heeft u onze
kollektant gemist, maak
dan een bijdrage over op de
giro- of bankrekening van
de Stichting NKGG.
N E D E R L A N D S E
KANKERBESTRIJDING
K O N I N G I N

W I L H E L M I N A

F O N D S

*GI RO 26000
KANKERBESTRIJDING, SOPHIALAAN 8,
NEDERL^PR KAN
1075 BR A M S T E R D A M . TEL. 020 5700500.
B A N K R E K . 7 0 . 7 0 . 7 0 . 0 0 7 . P O S T B A N K : 26000.

In de week van 10 t/m 15
oktober wordt de NKGG,
nationale kollekte voor
mensen met een verstandenndelijke handicap, gehoudt
In ons land is een aantal
zaken voor deze mensen9

Giro 11 22 22 2
Bank 70.70.70.333
t.n.v. Stichting NKGG

Waarom
zo'n haast?

AGENTSCHAP WARNSVELD:

i<

Leg ze gerust voor aan uw Vakspecialist. Deze zal u graag behulpzaam zijn
bij het oplossen van al uw vijverproblemen. Vraag dus om advies als u
twijfels hebt over de 'gezondheid'
van uw vijver. Valle Verzasca, Keijenborg.

De vissen nog voeren?

Uitgebreider dan ooit.

Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL 1384

Het is natuurlijk normaal dat in een
gezonde vijver de vissen voor nakomelingen zorgen. Daardoor kan de
visbezetting behoorlijk toenemen.
Beoordeel dan ook of het aantal vissen nog in verhouding is met de vijverinhoud. Wijkt dit aantal aanmerkelijk af van 5 vissen (a \5 cm) per
l .OCJb liter water, dan wordt het vijvermilieu ernstig belast. Het is dan
raadzaam om het aantal vissen te beperken.

o

NIEUW TIJDENS DE
WEEK VAN HET BROOD

Vordense Stoet

Hebt u nog vragen?

De vissen

Zolang de temperatuur van het vijverwater nog boven de 10° C blijft, is het
verstandig om dagelijks te voeren.
Hiermee versterkt u de konditie van
de vissen en zullen ze de wintermaanden gemakkelijker overleven.
Vaak komt in het vroege voorjaar
vissterfte voor. Oorzaak hiervan is
een te hoog percentage CO2 in het water en een daarmee gepaard gaand gebrek aan zuurstof. Naast de reeds genoemde maatregelen t.a.v. milieu,
planten en water, kan deze vissterfte
worden voorkomen door in november
een 'beluchtingsset' te installeren.
Beluchting van de vijver voorkomt
het geheel dichtvriezen van het oppervlak, verdrijft een teveel aan CO2 uit
het water en houdt de zuurstofvoorziening op peil.

DIT ZEGT NIETS
OVER EEN ARBEIDSPLAATS

te Utrecht

NOOORANTSOEN

HULP HELPT.
Help Mensen in Nood.
GIRO 1111.222

NOODRANTSOEN

Mensen in Nood
Postbus 1041. 5200 BA 's Hertogenbosch

\

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.
Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie.
En... wij helpen u graag met de tekst.

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP RUURLO:

AGENTSCHAP HENGELO (G):
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne
Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

FILIAAL ZUTPHEN

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO
TELEFOON 1263

WEVO-DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 N K ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZENONSTENK
BEGONIASTRAAT 3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

