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Zilveren jubileum
ds. H. Westerink

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

Ds. H.Westerink heeft het afgelopen
weekend heel wat handen moeten
schudden. Vanwege zijn 25 jarig
ambtsjubileum werd hem in de Kapel
in de Wildenborch door de kerkeraad
van de Hervormde gemeente van
Vorden een receptie aangeboden.
Enkele honderden gemeenteleden
kwamen hun felicitaties aanbieden.

Onder de aanwezigen ook Burg. Ka-
merling, pastoor van Zeelst namens de
R.K.Kerk en ds.Speelman namens de
Geref.Kerk. De voorzitter van de
Kerkvoogdij W.Paas sprak de jubilaris
toe en overhandigde hem twee stoelen
voor de studeerkamer. Zondagmorgen
na afloop van de Kerkdienst bestond te

vens de gelegenheid om ds. Westerink
te feliciteren.

In feite vond het ambtsjubileum van
Westerink begin september plaats. In
verband met het afscheid van
ds.Klaassens( die met zijn gezin naar
Maastricht is vertrokken) werd de vie-
ring tot afgelopen weekend uitgesteld.
Ds. Westerink is elf jaar predikant in
Vorden. Op 5 september 1971 werd hij
dominee van Oudenbosch, Gastel en
Kruisland. 12 september 1976 deed hij
zijn intrede in Driel. Hier bleef hij tot
21 september 1980. Per die datum ging
hij naar Hemmen in de Betuwe. Op 8
september 1985 werd hij in Vorden be-
noemd.

Landelijke voetpadendagen
Tijdens de Landelijke Voetpadenda-
gen op zaterdag 12 en zondag 13 ok-
tober heeft de Vereniging Natuurmo-
numenten een wandelroute beschik-
baar over het landgoed Hackfort. Op
beide dagen kan gestart worden bij
het VW kantoor in Vorden. Tijdens
deze landelijke voetpadendagen
vraagt Natuurmonumenten aandacht
voor de ruime openstelling van haar
terreinen voor de wandelaar en het
behoud van onverharde voetpaden.

Natuurmonumenten doet er veel aan
om het publiek met de natuur in aan-
raking te brengen. Vooral door open-
stelling van haar terreinen. Alleen
waar openstelling echt strijdig is met
de kwetsbaarheid van de natuur wor-
den zekere beperkingen opgelegd. Al
met al kan 93 procent van de opper-
vlakte van de terreinen van Natuurmo-

numenten als opengesteld worden aan-
gemerkt.

Dialezingen
Vorden. Donderdasg 10 oktober organi-
seert de Vereniging Natuurmonumen-
ten een lezingenavond, welke wordt ge-
houden u^ het Ysselpaviljoen in
Zutphen. ̂ ^Jan Gorter, medewerker
externe zaken bij Natuurmonumenten
in de provincie .Gelderland, houdt een
gloedvol betoog over de duisternis die
als natuurkwaliteit verloren dreigt te
gaan.

Job Teeuwen vertelt als kenner van de
Achterhoekaan de hand van vele prach-
tige dia's over natuur en landschap in
dit gebied.
Na de pauze "zoomt" hij in op de land-
goederen Hackfort en De Velhorst. De
toegang is gratis.

Bakkerij Schurink
introduceert
Kinderbroodje
Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld
houdt op 16 november een speelgoed-
beurs met diverse aktiviteiten waarvan
de opbrengst ten goede komt voor de
kinderopvang van genoemd zieken-
huis. Ter ondersteuning hiervan is aan
diverse bakkers gevraagd een nieuw
broodje te introduceren. Schurink 't
Winkeltje haakt hierop in, en start de
ze week met de verkoop van
Kinderbroodjes. Dit is een heerlijk cho-
colade kwarkbroodje, gewoon weer
eens heel wat anders. Deze broodjes
worden per 4 stuks verkocht en hier-
van is f l,- bestemd voor de kinderop-
vang.

Snijbloemenaktie
Op zaterdag 12 oktober aanstaande
houdt de Vogelvriend haar jaarlijkse
snijbloemenaktie. De opbrengst van
deze actie wordt gebruikt om de kos-
ten te drukken van de wedstrijd in no-
vember. Het betalen van de keurmees-
ters en de zaalhuur is elk jaar weer een
aanslag op de kas van de vereniging.
Mede door het slagen van de bloe
menaktie is het bestuur van de vogel-

vriend er altijd nog in geslaagd om de
ze wedstrijd voor een ieder gratis toe
gankelijk te houden.

NCVB
Elke twee jaar kiest de NCVB een be
wustwordingsproject uit dat voor die
periode financieel wordt ondersteund.
Deze keer ligt het project in Irian Jaya.
In het vormingscentrum van Temina-
buan krijgen vrouwen dat duwtje in de
rug dat nodig is. Mevr. W. Hansum-
Veenvliet uit Apeldoorn houdt een in-
leiding met als ondersteuning dia's.
Men wil op deze avond inhoudelijk
met het project en het land waarin het
ligt bezig zijn. Financieel is dat al ge
beurd op de braderie in 1995 waar de
NCVB-sters eigen gemaakte jam ver-
kochten. Irian Jaya ligt naast Papua
New Guinea, waar de fam. Lotterman
uit Vorden woont en werkt. De avond
wordt geopend en gesloten door mevr.
Hilferink. Wij nodigen u van harte uit
op dinsdag 15 oktober in het
Dorpscentrum.

Opbrengst collecte
De in Vorden gehouden collecte voor
de Nierstichting behaalde het mooie
bedrag van f 11.131, 95. Veel dank voor
uw gaven, tevens de collectanten die
zich hebben ingezet om tot dit resul-
taat te komen.

Hervormde Gemeente
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 oktober 10.00 uur Hr. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
m.m.v. werkgroep Werelddiakonaat.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 13 oktober 10.00 uur ds. G.WJi. Peddemors,
Nunspeet; 19.00 uur ds. HA Speelman.

RK kerk Kranenburg
Zaterdag 12 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
Wereld missiedag m.m.v. de Vordering.
Zondag 13 oktober 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering.

RK kerk Vierakker-Wichniond
Zaterdag 12 oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores: 13-14 oktober Pastoor
J. Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts 12-13 oktober dr. Sterringa, Schoolstraat
9, tel. 55 12 55.
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 af-
spraak) komen df een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, a^rne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 12-13 oktober J.J. de Kruif, Vorden. Tel.
(0575) 55 33 72. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575^^2592. Afspraakbureau
tel. 592892. ^F
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden per l oktober: maandag t/m don-
derdag en zaterdag: 9.30-15.00 uur; vrijdag 9.30-
17.30 uur; zondag 13 oktober: 10.00-14.00 uur;
zondag 20 oktober: 11.00-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

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



De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

COX ORANGE
2 kilo 5,00

5,00
BIJ ONS PADDESTOELENWEEK

GRAPALONI
2 kilo

ca. 10 verschillende soorten

KOLDEN HOF's Versmarkt

Reclame

gemengde
noten

250 gram 4j95 250 gram 7j5O

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

• Judolessen op maandag
in Vorden, sporthal 't Jebbink.
Voor meer info telefoon (0575)
55 27 42 of (0543) 51 74 67

• Denkt u dat u een bloeme-
tje hebt verdiend? Koop hem
dan aanstaande zaterdag
van de Vogelvriend!

• Cursus haken, breien,
borduren, patchwork en
quiten. Inl. en info mevr. G.
Ellenkamp, Heegherhoek 3,
tel. (0575) 55 20 44

• TE KOOP: z.g.o.h. vitrine-
kast (wit); eethoek (wit); TV
59 cm (wit). Samen f 1.100,-.
Tel. (0575) 55 11 34

• Aanstaande zaterdag
komt de Vogelvriend met
bloemen aan uw deur, koop
een boeket en stel deze men-
sen niet teleur!

• GEZOCHT tijdelijke woon-
ruimte door 2 jongemannen
voor max. 2 jaar i.v.m. op han-
den zijnde verbouwing. Tel.
(0575) 55 34 59, graag tussen
09.00 en 12.00 uur

• A.s. zondag 13 oktober
grote bingo met vele geld-
prijzen. Aanvang 19.30 uur.
d'Olde Kriet in Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Komen ze zaterdag met
bloemen bij u aan de deur,
koopt u dan gele, bruine of
een andere kleur?

• TE KOOP: kweekkasje, 2,5
x 2 m (zelf af te breken). Tel.
(0575) 52 08 50

• TE KOOP GEVRAAGD: twij-
felaar 1,20 x 1,90 m. Tel.
(C573) 55 64 61 b.g.g. 55 67
92

• GEZOCHT door meisje:
werk in administratie/huis-
houding. Tel. (0575) 55 44 92

• TE KOOP: grote en kleine
partijen voederbieten, ge-
zond voor paard en koeien.
Tel. (0314) 38 13 36

• TE KOOP: flatcoated re-
trieverpubs met stamboom.
Tel. (0570) 54 31 83

• Wie kan mij helpen? GE-
ZOCHT: een kamer in een
gunstige prijsklasse in Vorden
of directe omgeving. Vanaf nu
tot juli/aug. 1997. Stefanie
Lange, tel. (0575) 55 34 59

• TE HUUR GEVRAAG D door
jong stel: zelfstandige woon-
ruimte in omgeving Warns-
veld/Vorden, telefoon (0575)
52 71 09

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

• TE KOOP: 1 bureau-teken-
tafel met machine merk Rie-
fel + extra tekenblad, in goe-
de staat. Tel. (0575) 55 42 11
(na 18.00 uur)

• TE KOOP: walnoten. Tel.
(0575) 46 29 85

• TE HUUR GEVRAAGD: een
hobbyschuur, plm. 75 m2.
Reacties onder nr. H 50-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

VERHUISBERICHT

Wij zijn verhuisd:

ërt, Petra en Lotte
de Jong

Ons nieuwe adres is:
t

Helderman Sport
B. de Jonge

^Hoofdstraat 93b
W21 AE Zuidwolde
Tel. (0528) 37 41 41
Fax (0528) 37 41 65

CONTACT

een goed en
graag gelezen

blad

EXTRA voordelig!!!!!!

SCHOUDERKARBONADES
7 voor 10,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

Stroganoff lapjes
5 halen

4 betalen
WEEKENDVOORDEEL

500 gram Hamappen +

500 gram Speklapjes

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. Fricandeau
100 gram f 1,9o

Nagelhout -
100 gram l 3,25

+ de 5 bekende vleeswaren
per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
Gepaneerde SCHNITZELS

per stuk f 1,50

Marktaanbieding
Bami of Nasi 1 wio 5,95

SMULLERS OPGELET

RIB STEAK
500 gramSlagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

8,45
,

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

* JONGE BELEGEN KAAS
kilo

* BOERENGATENKAAS
500 gram

•ROOMBRIE
100 gram

* CHOCOLADEROZIJNEN
250 gram

NIEUW

* KAASBURGERS
per stuk

* HERFSTBONBONS, EIKELS, WALNOTEN
PADDESTOELEN ENZ.
per 100 gram vanaf

9.98

T?5

.1."

3.25

l.65

3.25

K A AS-/NOTEN-/WIJ N WINKEL

:UWE:N
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

HUURDERSVERENIGING

De huurdersvereniging
Hengelo-Vorden

houdt haar

op dinsdag 15 oktober 1996
in hotel Leemreis (zaal) Spalstraat 40
te Hengelo (Gld.) aanvang 19.30 uur

Aan de orde komt o.a. de Jaarlijkse huurverhoging

N T J

S Kilo 95 et

FAM. J. HUITINK
Vorden, tel. (0575) 551617

GELDIG T/M ZATERDAG 19 OKTOBER



Een nieuw leven
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon
maar voor ons toch zo bijzonder

Mijn naam is

Sharon
HERMIEN JOHANNA

Ik ben geboren op 4 oktober
1996, ik weeg 3100 gram en
ben 52 cm lang.

Mijn gelukkige ouders zijn:

André en Henriet
Heuvelink-Bosman

H. van Bramerenstraat 1
7251 XH Vorden
Tel. (0575) 55 11 04

Henriet en Sharon rusten van
13.00 tot 15.30 uur.

Wilt u beschuit met muisjes
komen eten,
laat het ons gedurende de
kraamtijd even weten.

We zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Susan Willemijn

Datum: 2 oktober 1996
Tijd: 06.09 uur
Gewicht: 3.300 gram
Lengte: 50 cm

Bert-Jan, Margaret en
Laura Wijs

Het Hoge 8
7251 XW Vorden

Uw schriftelijke en monde-
linge felicitaties, uw bloemen,
de mooie versiering door de
buren hebben ons blij verrast
bij gelegenheid van ons 65-
jarig huwelijk.
Hartelijk bedankt.

Fam. HJ. Bosch

Schuttestraat 9
7251 MP Vorden

G.H. Sterringa
huisarts

19 oktober t/m
4 november

geen praktijk

De praktijk wordt voor
spoedgevallen waarge-

nomen.

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C, de Haas,

Christinalaan 18
tel. 55 16 78

Florijn
Jonge Jenever

of
Vieux

deze week

f 19,95
GENIETEN BEGINT B U

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Op donderdag 10 oktober a.s. zijn
wij 55 jaar getrouwd.

A. Maris
en
F. Maris-Op den Dries

Wij nodigen u uit op zaterdag 19 ok-
tober 1996 op onze receptie van
14.30 tot 16.30 uur in bodega 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 in Vorden.

P. van Vollenhovenlaan 7
7251 AP Vorden i

l
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Op zaterdag 12 oktober 1996 hopen
wij met onze kinderen en kleinkinde-
ren ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

K. Hietbrink
en
H. Hietbrink-Groot Jebbink

Wij houden receptie van 14.30 tot
16.00 uur in zaal 'De Luifel', Dorps-
straat 11 te Ruurlo.

't Halier
Beunkstege 4
7251 NA Vorden

m

m
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1971 1996
In plaats van kaarten

Op zaterdag 19 oktober hopen wij

Toon en Berty Schurink

samen met kinderen en familie ons
25-jarig huwelijksfeest te vieren.

U bent ̂ | harte welkom op onze
receptie^rie gehouden wordt van
15.00 tot 16.30 uur in zaal 'De Her-
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

't Winkeltje
Burg. Galleestraat 22^fe
7251 EB Vorden

Op 19 oktober 1996 hopen wij ons
40-jarig huwelijk te vieren.

Henk en Riek Maalderink-Sloetjes

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.30 uur in 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Burg. Vunderinkhof 24
7251 XA Vorden

Op 19 oktober zijn wij 40 jaar ge-
trouwd.

Marius Venderink
en
Jannie Venderink-Bergwerff

'Scheperkamp'
Bieshorstlaan 60
7231 EK Warnsveld

Weer of geen weer, de bloemen
blijven groeien. Zodoende dage-
lijks VERSE BLOEMEN waar-
onder prachtige buitenchrysan-
ten. Ook verkrijgbaar kalebassen
en scharreleieren. T.z.t. noten en
kastanjes. Deze week actie:
4 bos voor f 10,-

SCHOENAKER
Vïerakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

Wij geven een receptie die gehou-
den wordt van 15.00 tot 17.00 uur in
De Boggelaar, Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

CONTACT
een goed «n graag gtlw«n bbd

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEVERS

Roerhakken met
rappe reepje

runderreepjes
diverse smaken, 100 gr.

kilo rundergehakt

Boterhamworst,
100 gram

Corned beef,
100 gram

Lasagna,
per 100 gram

25 Boemboe-balie ballen <• 45
100 gram

Gegrilde kaasrollade
100 gram

<•

Keurslager

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

Met droefheid delen wij u mede dat is overleden
mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootva-
der

ECHTGEN
WINKELS

'AN MARIA MEULENBRUGGE

op de leeftijd van 92 jaar.

Wij bedanken de medewerkers van 'De Hoge Weide'
afdeling 'Ampsen' voorde liefdevolle verzorging.

Lochem: M. Winkels-Meulenbrugge
Vorden: H.G. Winkels

WAM. Winkels-Nijland
Egbert en Patricia
Arnold

Lochem: H.J. Winkels
A. Winkels-Klein Horsman

Erna en Gerrit

7241 RM Lochem, 1 oktober 1996
Vordensebinnenweg 9

De begrafenis heeft op zaterdag 5 oktober op de
Nieuwe Begraafplaats te Lochem plaatsgevonden.

drukwerk dat
gezien wordt.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Marktvereniging Vorden
Bij de op vrijdag 4 oktober jl. gehou-
den trekking zijn op onderstaande
lotnummers prijzen gevallen:

63

64

161

206

238

247

256

271

276

296

305

413

421

444

482

496

567

715

718

745

829

915

925

1029

1100

1306

1496

1607

1767

1821

1864

1896

2101

2297

2367

2418

262O

2663

2871

2961

2967

3014

3O71

3097

3136

3147

3234

3244

338O

3391

Het "gezicht'
uw bed rijf wordt
mede bepa<
• door u\
drukwerk. Het
uw visitekaartje

dat er
onberispelijk
bi|oöft tilt te
zien, zowel in

ontwerp,
opm||k, kleur en

tekst,
Goed drukwerk

valt o p,;; sterker,
het verhoogt de
herkenbaarheid

van uw
onderm

Wij zijn
uw part

DRUKKERIJ
WEEVERS



U L L E T I N y ORDEN

« ïe!e/bongemeente: (0575) 5574 74.

• Telefax gemeente: (0575)55 74 44.

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

• Openingstijden bib/totheek:
fter inzage Zfggénde stukken)
dinsdag van 13,30 tot 20,30 uur
woensdag van 13 JO tot 17.3Q uur,
donderdag, van 13.30 tot 17.30 uur,
vrij dag van1330 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester Ë.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van U.00 tot 1200 uur
en volgens afspraak

Wethouder M Aar£sen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a./5praak.

Wethouder D. Mulderye-Meulenbroek:
ddnderdagTnorgen van 10.00 tot 11.00
uur
m volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt hij de receptie van het
gemeentehuis.

ANPASSING KANTOOR-
RUIMTE BIBLIOTHEEK AAN

ARBO-EISEN

De kantoorruimte van de bibliotheek
voldoet niet aan de Arbo-eisen, zo is uit
een onderzoek gebleken. De gemeente
is verantwoordelijk voor het bouwkun-
dig onderhoud aan het gebouw, inclu-
sief de installaties. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
voor om de kantoorruimte zodanig te
verbeteren dat deze voldoet aan de
Arbo-eisen.

Een ander probleem is dat er bij be-
paalde weersomstandigheden een hin-
derlijke tocht voelbaar is. Ook dit punt
heeft de nodige aandacht. Binnen drie
jaar worden alle daken vernieuwd,
zodat dan mogelijk aan dit probleem
een eind komt.

iVZ OET UW RIJBEWIJS AL
WORDEN VERNIEUWD?

Op l oktober 1996 is het 10 jaar gele-
den dat de rijbewijzen voor het eerst
werden afgegeven door de burgemees-
ters. In de meeste gevallen is de
periode van afgifte 10 jaar. Veel perso-
nen komen dan ook vanaf l oktober
a.s. in aanmerking voor vernieuwing
van het rijbewijs.

Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs
moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de
volgende bescheiden inleveren:

het oude rijbewijs;
2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of
kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;

Kosten: ƒ 39,00 (wijzigingen voorbe-
houden).

Personen die binnenkort 70 jaar wor-
den of 70 jaar of ouder zijn moeten
worden gekeurd voor het rijbewijs.
Hiervoor moet een formulier worden
gehaald bij bureau burgerzaken.
Momenteel bedragen de kosten hier-
van (incl. uittreksel uit de Gemeente
lijke basisadministratie) ƒ 39,25. Dit

bedrag moet bij ontvangst van het for-
mulier worden betaald. Wacht niet te
lang met het ophalen van het formu-
lier. Het kan 4 tot 5 weken duren voord
at u alles rond heeft.

De aanvrager moet zelf op het gemeen-
tehuis (burgerzaken) komen om een
nieuw rijbewijs aan te vragen.

ERGUNNINGEN

Op l oktober 1996 hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning ver-
leend aan:

- de provincie Gelderland voor het
bouwen van een fïetsbrug op het
perceel Ruurloseweg, ter plaatse van
de Baakse Beek te Vorden.

- de heer G. Bargeman voor het bou-
wen van een bergruimte op de
garage op het perceel de Horster-
kamp 25 te Vorden.

- Dostal Wegenbouw Vorden voor het
bouwen van een kantoor op het per-
ceel Onsteinseweg 20 te Vorden.

- de heer J.D. Bouwmeister voor het
wijzigen van een garage en het bou-
wen van een carport op het perceel
Baron van der Heijdenlaan 22 te
Wichmond.

- de heer R.G. Krijt voor het vergroten
van een kantina^bouw op het per-
ceel HackfoBIrweg 33 te
Wichmond.

- de heer A.F.H.M. Derks voor het ver-
anderen van een feestzaal op het
perceel Ruurloseweg 64 te Vorden.

Vergunning ex artikel 11 van de Monu-
mentenwet van Waterschap IJsselland-
Baakse Beek voor het herstellen van
een stuwconstructie bij de watermolen
op het perceel Baakseweg 10 te Vorden.
- heer A. Kersten voor het bouwen van

een schuur met hondenkennel op
het perceel het Heijink 3 te Vorden.

- heer G.JJ. Oosterhuis voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel de Doeschot 36 te Vorden.

- heer A.G.B. Cornielje voor het slopen
van een schuur/kippenhok op het
perceel IJselweg 17 te Vierakker.

- heer H.J. Groenhuijzen voor het vel-
len van l primus op het perceel
Hoetinkhof 179 te Vorden.
heer H. Lu ij k voor het vellen van l
berk op het perceel het Jebbink 33 te
Vorden.

- heer M.A.V. Slingenberg voor het vel-
len van l beuk op het perceel
Gazoorweg 8 te Vorden.

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

Burgemeester en wethouders herinne-
ren ingeschreven gegadigden eraan dat
zij hun inschrijving vóór l oktober
hadden moeten verlengen. Personen
die dat nog niet hebben gedaan krijgen
alsnog tot l week na het verschijnen
van dit blad de gelegenheid.

^ V ASTSTELLING.BEGROTING 1997 EN MEERJAREN BELEIDSPLAN 1997-
r 2000

De gemeenteraad behandelt op 29 oktober 1996 de begroting en het meerjaren-
beleidsplan 1997-2000. Dezo vergadering begint om 19.30 uur in het gemeente-
huis.

begroting sluit met een nadelig saldo van f. 56.270,—.

De stand van de reserves en voorzieningen die de gemeente Vorden heeft zijn
goed te noemen. Aan reserves heeft de gemeente een bedrag van ruim 5,8 mil-
joen, aan voorzieningen ruim f. 500.000,—. Het aantal leningen is gering en afge-
sloten tegen lage rente. Hierdoor is de financiële positie van de gemeente redelijk.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een deel van de
reserves in te zetten om te voorkomen dat de belastingen teveel stijgen.

Een overzicht van de stijgingen van de belastingen en rechten die u moet betalen.

- De onroerende zaakbelasting stijgt met l procent
- de Afvalstoffenheffing stijgt voor meerpersoonshuishoudens met f 48,—

(wordt f540,-);
- eenpersoonshuishoudens moeten f. 36,— meer betalen (wordt f. 405,—);
- de rioolrechten stijgen met f48,— (in 1997 moet u f300,— betalen)
- de begrafenisrechten worden niet verhoogd;
- de rechten die voor vergunningen etc. moet betalen stijgen met l procent;
- de hondenbelasting blijft gelijk, evenals de toeristenbelasting.

•

_fl NVESTERINGSVOORSTELLEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS AAN DE RAAD

huisvesting gemeentelijke organisatie.

Ondanks de bouw van een kantoorunit blijven de ruimteproblemen voor de huis-
vesting van de ambtelijke oj^nisatie groot. Een werkgroep moet oplossingen zoe-

hW(ken. Burgemeester en wet
de raad van f. 30.000,-.

Iers willen daarvoor een voorbereidingskrediet van

terugdringen gevaarlijke situaties

Voor de aanpak van verkeej^mveilige situaties willen burgemeester en wethou-
ders een bedrag van f. SOO.d^p— uit de reserve eenmalige bestedingen onttrekken.
Het gaat daarbij om de volgende locaties
kruispunt Baakseweg-Hackfortselaan Kruisdijk;
kruispunt Baakseweg-Beeklaan-Lankhorsterstraat;

Verder zijn burgemeester en wethouders met de provincie in overleg over snel-
heidsverlagende verkeersmaatregelen op de Ruurloseweg in Kranenburg. Voor dit
doel is een bedrag van f. 35.000,— gereserveerd uit de reserve eenmalige bestedin-
gen.

categorisering van het wegennet

Dit betekent dat aan de verschillende wegen een functie wordt toegekend, die de
basis vormt voor een duurzaam veilig wegennet. Grondbeginselen daarbij zijn:

het voorkomen van onbedoeld gebruik van een weg
het voorkomen van ontmoetingen met grote snelheids- en richtingverschillen
het voorkomen van onzeker gedrag van weggebruikers.

Door het toekennen van functies krijgt het wegennet een min of meer vanzelf-
sprekende opbouw. Ook de provincie Gelderland is bezig met het opstellen van
een categoriseringsplan. De plannen die gemeenten maken moeten daarop
afstemmen. Om de kosten zoveel mogelijk te beperken wordt de categorisering
toegepast in combinatie met andere werkzaamheden aan de wegen. De categori-
sering van het wegennet is dus een lange termijnplan.

riolering

In 1997 willen burgemeester en wethouders fase 3A van de aanleg riolering in het
buiten-gebied in uitvoering nemen. De totale kosten voor deze fase bedragen f.
1.381.300,—. Het gaat daarbij om aanleg van riolering in de omgeving van de land-
goederen Kiefskamp en Vorden. Ook moeten er een aantal riooloverstorten gesa-
neerd en/of samengevoegd worden.

personeel

Op l januari 1997 vindt de invoering van de 36 urige werkweek plaats. Dit heeft
vrij grote gevolgen voor de ambtelijke organisatie. Voor Vorden betekent dit een
afname van het aantal formatieplaatsen met 3,3. Burgemeester en wethouders
willen dit geheel herinvullen. Hiervoor ramen zij voor 1997 een bedrag van f
150.000,—. Per l januari zullen alle vacatures nog niet heringevuld zijn.

landschapsbeleidsplan en bermbeheersplan

In 1996 heeft de gemeenteraad een bedrag van f. 20.000,— beschikbaar gesteld
voor de uitvoering van het landschapsbeleidsplan. In 1997 willen burgemeester
en wethouders opnieuw f20.000,— beschikbaar stellen.

Het bureau de Groene Ruimte gaat een bermbeheersplan opstellen. Dit plan moet



inzicht geven in de ecologische waarde van de bermen in het buitengebied. Met
dit plan willen burgemeester en wethouders onderzoeken of de eventuele meer-
kosten opwegen tegen het vergroten van de ecologische waarden van de bermen.

ontmoetingsplek voor jongeren

Vaak krijgen burgemeester en wethouders te horen dat er geen eigen plek is voor
jongeren in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar. In het meerjarenbeleidsplan is een
bedrag opgenomen van f 35.000,— voor de inrichting van een ontmoetingsplek
voor jongeren.

HALT-project

HALT (Het ALTernatief) is een strafmethode, een middel in de strijd tegen vanda-
lisme, overlast en baldadigheid. Dit is een al wat langer lopend project, onder
andere binnen de basiseenheid IJsselstreek Oost van de politie regio Noord- en
Oost Gelderland, waaraan Vorden tot op heden nog niet heeft deelgenomen.

Burgemeester en wethouders zijn van mening dat Vorden ook aan dit project mee
moet doen.
De kosten bedragen f l,— per inwoner, voor 1997 f. 8.400,—. Belangrijke voordelen
van de HALT-afdoening:

- een pedagogisch verantwoorde sanctie;
- snelle afhandeling;
- schadevergoeding aan de benadeelde;
- geen registratie bij justitie, betrokkene krijgt geen strafblad;
- verhoging motivatie van de politieambtenaar.

grootschalige topografische digitale kaart

Voor de registratie van vastgoed is het van groot belang dat de gemeente beschikt
over een deugdelijk geautomatiseerd vastgoedinformatiesysteem. 70 procent van
de gemeentelijke activiteiten heeft met vastgoed te maken. Basis voor de registra-
tie van vastgoed is de grootschalige basiskaart Nederland, waarmee een digitale
kadastrale kaart kan worden gemaakt.
De investeringskosten bedragen f. 342.000,—.

preventie-activiteitenplan

Voor het brandpreventiebeleid stellen burgemeester en wethouders de gemeente-
raad voor om een bedrag van f 168.350,— beschikbaar te stellen. Een deel van de
kosten kunnen via de Rechtenverordening worden verhaald op degenen die een
gebruiksvergunning nodig hebben op grond van de Brandbeveiligingsveror-
dening.

reconstructieplan openbaar groen

In 1997 willen burgemeester en wethouders- het opcJBftar groen minder arbeids-
intensief maken door het inplanten van plantsoen met planten die minder onder-
houd nodig hebben. Dit moet op termijn een structurele besparing van f25.152,—
per jaar opleveren.

instellen zorgspreekuur en zorgcoördinatie ^̂

Bij de ontwikkeling van het Woonzorgcompex bij de Wehme is rekening gehou-
den met ruimte voor een zorgloket. Hier kunnen burgers met al hun vragen over
zorgvoorzieningen terecht. De kosten voor de gemeente bedragen f. 15.000,—. Ook
andere instellingen dragen een deel van de kosten. In 1997 komt er een onderzoek
naar de instelling van een zorgspreekuur.

inspectie bruggen en duikers

Het is noodzakelijk om deze kunstwerken in 1997 te inspecteren en een onder-
houds/vervangingsplanning op te stellen. De kosten voor de werkzaamheden
ramen burgemeester en wethouders op f 50.000,—.

sporthal

Het beheer van de sporthal willen burgemeester en wethouders met ingang van
l januari 1997 privatiseren. De sporthal moet dan wel in optimale staat zijn, wat
inhoudt dat de horeca- en kleedaccommodatie uitgebreid moet worden, de tech-
nische installatie optimaal moet zijn en dat er verbeteringen aan de dakcon-
structies moeten plaatsvinden. De kosten ramen burgemeester en wethouders op
1,5 miljoen.

bestemmingsplan buitengebied

Voor het opschroeven van de reservering van het bestemmingsplan Buitengebied
stellen burgemeester en wethouders voor om f 86.000,— te onttrekken aan de
reserve eenmalige bestedingen. In totaal is er dan voor de toekomstige aanpassing
een reserve van f. 122.000,— In totaal zal dan nog een bedrag van f 238.000,—
gedekt moeten worden voor de aanpassing van het plan aan alle nieuwe milieu-
ontwikkelingen, waaronder het Waardevolle Cultuur Landschap De Graafschap.

uitvoering nota's recreatie in natuur- en stiltegebieden en toerisme en
recreatie gemeente Vorden.

De uitwerking van deze nota's betreft het uitbreiden van wandel- en fietsroutes
en de aanleg van ruiterpaden en -routes. Burgemeester en wethouders willen hier-
voor een voorziening vormen van f 10.000,—.

aanleg natuurleer (bomen)pad rond kasteel Vorden

De werkgroep Leefbaarheid Vorden heeft medewerking gezocht voor de aanleg
van een natuurleer en bomenpad rond kasteel Vorden, in samenwerking met de
Stichting Het Geldersch Landschap. Zowel van de stichting als van de gemeente
vraagt de werkgroep een bijdrage. Verder zullen subsidies worden gevraagd bij de
provincie en diverse fondsen. De aanleg van het pad kan mogelijk budgettair-neu-
traal verlopen.

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 raads-
voorstellen 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 voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spre-
ken 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 inspraak-
ronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken verga-
dert op dinsdag 15 oktober 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staat:

- Verordening winkeltijden 1996;
- verkeersveiligheid -nota: "Veilig op weg".

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 15 oktober
1996
om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

- subsidieverordening gemeentelijke monumenten 1997.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 16
oktober 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

- aanpassing kantoorruimte in de openbare bibliotheek aan ARBO-eiscn.

•

f (GEMEENTERAAD VERGADERT OP 22 OKTOBER 1995

Deze vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat:

- Verordening winkeltijden 1996;
- verkeersveiligheid - nota "veilig op weg";
- aanpassing kantoorruimte in de openbare bibliotheek aan ARBO-cisen;
- Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 1997.

Spreekrecht ^̂

U kunt aan het eind van de -openbare- raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is
één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de
agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken in een commis-
sievergadering. U kuit u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmel-
den bij de gemeen^pcretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van
het onderwerp waarover u wilt spreken.

IEUWE REGELING VOOR OPENINGSTIJDEN WINKELS

Door de inwerkingtreding van de nieuw Winkeltijdenwet moet de gemeenteraad
een nieuwe Verordening winkeltijden vaststellen. In deze verordening zitten voor
de gemeente een aantal keuzemogelijkheden.

1. Avondwinkel.

Ingevolge de Winkeltijdenwet mag er in Vorden één avondwinkel komen.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om deze mogelijkheid
in de Verordening over te nemen.

2. Openstelling van winkels op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

Middels het verlenen van ontheffingen kunnen burgemeester en wethouders vrij-
stelling verlenen van het verbod om winkels buiten de gewone openstellingsuren
geopend te hebben.

3. Openstelling van winkels in verband met het toeristisch karakter van Vorden.

In de verordening nemen burgemeester en wethouders een aantal beperkingen
op om te voorkomen dat teveel winkels van deze vrijstellingsmogclijkheid
gebruik maken.

4. Koopzondagen.

In overleg met de Vordense Ondernemers Vereniging wijzen burgemeester en
wethouders eenaantal koopzondagen aan.

NTWERP-BESTEMMINGSPLAN "VORDEN NOORD 1995"

Zoals u in de advertentie, elders in dit blad, kunt lezen, ligt vanaf 9 oktober aan-
staande het ontwerp-bestemmingsplan "Vorden Noord 1995" ter inzage bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (Koetshuis).

Doel van het plan
Al in juli 1995 besloot de gemeenteraad om de uitbreiding van de dorpskern van
Vorden te ontwikkelen ten noorden van de Mispelkampdijk, gelegen tussen de
Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-Winterswijk. Het voorziet in de woning-
bouw (ruim 100 woningen) voor Vorden tot na de eeuwwisseling.



Een afdruk van het (indicatieve) verkavelingsplan hebben wij hieronder weerge-
geven.

20 jaar

ERKEERSVEILIGHEID, NOTA "VEILIG OP WEG"

Het ontwerp van dit plan heeft de inspraakprocedure gevolgd. Een groot aantal
reacties zijn ontvangen. Deze reacties geven burgemeester en wethouders aanlei-
ding om het ontwerp-plan op een aantal punten aan te passen. Zij stellen de
gemeenteraad voor om de volgende onderdelen in uitvoering te nemen:

- starten met het maken van een categoriseringsplan voor de wegen annex tracé-
studie;

- verbeteren van het kruispunt Baakseweg-Hackfortselaan-Kruisdijk;
Burgemeester en wethouders willen daar een mini-rotonde aanleggen;

- aanleggen van een minirotonde op het kruispunt Baakseweg-Beeklaan-
Lankhorsterstraat.

Voor het kruispunt Mispclkampdijk-Strodijk-Zutphenseweg willen burgemeester
en wethouders nadere voorstellen over de tracéstudie afwachten, voordat een
definitieve keuze wordt gemaakt voor de aanpassing van dit kruispunt.

AT KOST BEGRAVEN IN VORDEN?

Hieronder vindt u de tarieven voorliet begraven en bijkom^de kosten, niet opge-
nomen zijn de kosten van uitvaartverzorging. ^J

Denk aan uw verzekering, als u te laag bent verzekerd bezie dan of u uw verzeke-
ring wilt verhogen.

Nieuw graf

Begraven/bij zetten
Graf
Inschrijfrecht

Vergunning voor het plaatsen van een
gedenkteken

20 jaar

ƒ 995,00
- 1550,00

8,00

ƒ 2553,00

- 450,00

ƒ 3003,00

30 jaar

ƒ 995,00*
- 2360,00

8,00

ƒ 3363,00

- 450,00

ƒ3813,00

Het onderhoudsrecht (voor het algemeen
onderhoud van de begraafplaats) moet
jaarlijks worden betaald;
het tarief voor 1996 bedraagt ƒ 165,00
Het onderhoudsrecht kan worden, afgekocht
voor 20 of 30 jaar -2475,00

Totaal ƒ 5478,00

- 3300,00

ƒ7113,00

Nieuwe nis

Bijzetten
Nis
Inschrijfrecht

Vergunning voor het plaatsen van een
gedenkteken

Het onderhoudsrecht (voor het algemeen
onderhoud van de begraafplaats) moet
jaarlijks worden betaald;
het tarief voor 1996 bedraagt ƒ 165,00
Het onderhoudsrecht kan worden afgekocht
voor 20 of 30 jaar -2475,00

Totaal ƒ 4883,00

Begraven/bijzetten in een bestaand graf

Bijzetten in een bestaande urnennis

Het verstrooien van as op het
strooiveld, op of in een bestaand
(urnen)graf, per asbus

30 jaar

f 400,00*
- 1550,00

8,00

ƒ 1958,00

450,00

ƒ 2408,00

ƒ 400,00
- 2360,00

8,00

ƒ 2768,00

450,00

ƒ 3218,00

- 3300,00

ƒ 6518,00

ƒ 995,00 "

ƒ 400,00 '

ƒ 200,00 *

Dit tarief geldt op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur. Buiten
deze uren wordt dit tarief verhoogd met 50%.

De periodes van 20 of 30 jaar kunnen na afloop telkens worden verlengd met een
periode van 10 jaar (graf/nis ƒ 1560,00; onderhoudsrecht ƒ 1485,00).

De in dit overzicht vermelde tarieven gelden voor het jaar 1996; de tarieven kun-
nen door een besluit van de gemeenteraad jaarlijks worden aangepast.

/WiET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen van 11 oktober tot en met 8 november 1996 ter inzage:

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

1. de heer GA Eggink, KöWdewcg 5, 7251 MZ Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit houtbewerkende bedrijven
milieubeheer op een reeds opgericht houtbewerkend bedrijf op het perceel
Maalderinkwcg 6 te Vorden;

2. de heer J.H. Besselink, J^ildeiïnkweg 6, 7251 NT Vorden,
voor het van toepassinfBrorden van het Besluit melkrundveehouderijen
milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij op het perceel
Maalderinkweg 6 te Vorden;

3. Polycomp B.V., Handelsweg 7, 7251 JG Vorden,
voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van goederen op het
perceel Ambachtsweg 4 te Vorden;

4. Unigro Nederland B.V., Postbus 230, 3990 GA Houten,
voor het uitbreiden van een detailhandel op het perceel Dorpsstraat 18 te
Vorden.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN

Naam Bouwadres
M.A. Rouwen het Heyink 11
H. Hükker de Horsf 2

Datum ontvangst Omschrijving
30 09 96 vergroten woning
02 10 96 bouwen werktuigenberging

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis
inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Fietspad Ruurloseweg



De aanleg van het fietspad tussen Vorden en Kranenburg is in volle gang. Waarschijnlijk kan het fietspad eind november/begin december in gebruik worden genomen.
Dan is nog niet alles klaar. Volgend voorjaar zullen de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan plaatsvinden. Dan wordt ook bij de grens van de bebouwde kom een mid-
dengeleider aangebracht, waarover de fietsers die vanuit Kranenburg richting Vorden fietsen, kunnen oversteken naar de noordzijde. Het is niet de bedoeling dat de
fietsers vanaf daar de snelheid van het autoverkeer moeten afremmen. Binnen de bebouwde kom kunnen zij hun weg vervolgen over een eigen fietsstrook. De snel-
heid van het autoverkeer zal worden afgeremd door een "slinger" in de hoofdrijbaan ter plaatse van de nog aan te leggen middengeleider. Zolang de middengeleider
er nog niet is, kunnen de fietsers die richting het centrum fietsen, bij de Enkweg oversteken naar de noordzijde.
De Grontmij heeft in 1991 een onderzoek uitgevoerd naar reconstructiemogelijkheden voor de Ruurloseweg. Daarbij is bezien of de grens van de bebouwde kom moest
opschuiven. De voorkeur ging uit naar een kleine verschuiving richting Enkweg. Op grond van de Wegenverkeerswet moet bij de komgrcns een wijziging van de inrich-
ting van de weg voorkomen, die het verschil tussen binnen en buiten de bebouwde kom zoveel mogelijk benadrukt. In nauw overleg met de provincie is ervoor geko-
zen om het weggedeelte binnen de bebouwde kom te voorzien van aanliggende fietsstroken.
De gemeente heeft destijds bij de aanleg van de rotonde, ook voor de fietsstroken tussen de rotonde en de Groeneweg, reeds grond aangekocht van de stichting Het
Geldersch Landschap. De eerste stukken fietsstrook zijn toen ook aangelegd (tussen de rotonde en het administratiekantoor).
Op bijgaande tekening is het weggedeelte tussen het administratiekantoor en de Enkweg weergegeven.
Burgemeester en wethouders hebben er bij de provincie op aangedrongen het fietspad tussen Kranenburg en Ruurlo ook zo snel mogelijk aan te leggen.

Technische Dienstverlening

U belt,
wij komen!

24-uurs service

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

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

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

De opbrengst van de collecte van-het
Beatrixfonds in Wichmond-Vierakker
is f 1.582,35. Alle gevers en geefsters
hartelijk dank, de collectanten be-
dankt voor hun medewerking.

Bridgeclub „B.Z.R."
Uitslagen van woensdag 2 oktober
Groep A: 1. hrn Groot Bramel/den
Elzen 57.1%; 2. mv/hr Scholten 54.8%;
3. hrn Greidanus/Kloosterman 54.2%;
4. mv Vreeman/hr v d Veen 53.6%; 5.
dms den Elzen/v Manen 50.0%.
Groep B: 1. dms Jaburg/Knoppers
56.1%; 2. dms Bergman/Gerichhausen
55.9%; 3. mv/hr de Bruin hrn Knop-
pers/Jaburg 54.1%; 4. dms Hooyveld/v d
Schaaf 53.8%; 5. mv Bouman/hr Snel.

Uitslagen van maandag 30 september
1. hrn Busscher/Graaskamp 66.7%; 2.
dms de Bruin/Hendriks 64.2%; 3. dms
Arnold/Groot Landeweerd 57.9%; 4. mv
Meijers/hr Wullink 55.2%; 5. dms v
Asselt/Vruggink 53.5%; 6. dms v Burk/
Walter K. 53.5%.

Ledenvergadering
Vereniging Prot. Chr.
Onderwijs
Deze is gehouden op 30 september j.l.
en werd goed bezocht door 78 leden,
ouders en leerkrachten. In het jaarver-
slag van school Het Hoge werd een
licht stijgende lijn in de leerlingenaan-
tallen gemeld. Thans 298. De 33 school-
verlaters in 1996 zijn voor een groter
deel (40%) naar school Het Beekland te
Vorden gegaan dan in voorgaande ja-
ren het geval was. In het bestuur zijn
de dames H.D. Norde, W.H. Hartelman
en de heer W.Chr. Wichers afgetreden.
De lege plekken worden opgevuld door
mevrouw L.M. Heijenk, mevrouw K.M.
Pelgrum en de heer E. Kroesbergen. Na
de pauze heeft de heer R. Boerhout,
van het Centraal Pedagogisch Studie-
centrum, een leerzame en boeiende in-
leiding gehouden over faalangst.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte van de
Nierstichting heeft in Vierakker-Wich-
mond f 1.785,50 opgebracht. Dank aan
alle gevers en kollektanten!

LR. & PC. de Graafschap
Op zaterdag 28 september werd in
Varsseveld een wedstrijd voor paarden
en ponies gehouden. Cynthia Korne-
goor was met haar pony Tosca de enige
combinatie van PC. de Graafschap die
een prijs behaalde. Zij werden 3e in de
L dressuur met 163 punten.

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
VOftDCN NL - TILCFOON 0«7» «81010 - FAX M1OM
NIEUWSTAD 90 - 7M1 AH - POSTBUS 22 • 72SO AA

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Op 29 september, omstreeks 02.15 uur
ging een^fcjarige Vordense op de fiets
naar huisTOnaf het Lindens Volksfeest.
Ze fietste samen met vriend en vrien-
din in de richting van Vorden over de
Lindenseweg. Twee jongens kwamen
hun achterop gereden. Een van die jon-
gens fie^fc plots tussen hen door.
Tijdens deze doorgang trok die jongen
plots aan de handrem van haar fiets.
De fietster viel over het stuur heen van
de fiets af en kwam met een harde klap
met het gezicht op het wegdek terecht.
Een van die jongens ging toen een zak-
lamp halen. Deze is echter niet meer
teruggekeerd. De ander is teruggegaan
naar de feesttent en heeft een ver-
pleegster opgehaald. Hierna is die jon-
gen ook verdwenen. Een signalement
is bij de politie bekend.
De ongelukkige fietster is van de plaats
waar ze gevallen is naar het ziekenhuis
gegaan. Daar bleek inmiddels dat ze
een tand miste en dat alle tanden los
zaten, ook miste ze van de andere tan-
den diverse stukjes en hoeken, haar bo-
ven- en onderlip waren gescheurd.
Tevens was haar knie zwaar gekneusd.
Door de val is tevens haar fiets bescha-
digd.
De politie verzoek de betrokkenen zich
bij hen bekend te maken. Eventuele ge-
tuigen worden verzocht contact op te
nemen met de politie. Dat geldt uiter-
aard altijd.

Bij, tijdens of vlak na het Lindens
Volksfeest werden in totaal drie fietsen
vermist. Van twee fietsen werd bij de
plaatselijke politie aangifte gedaan.

Van 28 op 29 september 's nachts is op
de Lindenseweg een groot aantal ver-
nielingen gepleegd. Van het aanwezige
straatmeubilair werd o.a. vernield: di-
verse straatnaamborden, verkeersbor-
den, openbare straatverlichting werd
defect gemaakt. Tevens werden 32 in
de berm staande wildspiegels uit de
grond gerukt en in het bos gesmeten.
Deze „dappere daden" zijn bij de poli-
tie aangemeld.

je U ...

Weekendrecept
Vlogmjn

(ADVERTENTIE)

Ribkarbonades uit Roeselare
Bereidingstijd: 40 minuten.

Benodigdhede^^oor 2-4 personen, rijstijd 45 minuten:
250 gram bloem, 15 gram gist, 3 eetlepeltjes olijfolie of andere olie, zout, l
eetlepel gedroogde nasi-groente (uit een zakje), l klein ei, 2 verbrokkelde
oudbakken boterhammen zonder korst, l middelgrote fijngesnipperde ui.

Benodigdheden voor 2-4 personen, oventijd 20-25 minuten:
400 gram rundergehakt, l mespunt sambal oelek, 5 ontpitte hele en 5
ontpitte gesnipperde olijven, peper, ketjap manis of Chinese sojasaus, l
eetlepel fïjngeknipte peterselie.

Benodigd keukengerei:
Deegkom, gehaktkom, boterkwast, bakplaat, deegroller, oven (120 QC, gas-
stand 4-5).

Bereidingswijze:
1. Zeefde bloem in de kom of op het werkblad en maak een kuiltje in het

midden.
2. Los de gist op in 4 eetlepeltjes lauwwarm water. Giet de gipsoplossing

met l deciliter lauwwarm water in het kuiltje.
3. Meng de bloem beetje bij beetje door de vloeistof. Werk steeds vanaf het

midden naar buiten. Kneed het deeg tot het zeer elastisch en soepel is.
Kneed 2 eetlepels olie en een halve eetlepel zout erdoor.

4. Laat het deeg afgedekt met een doek op een warme tochtvrije plaats 30
minuten rijzen.

5. Bestrijk de vorm of bij het ontbreken daarvan het midden van de bak-
plaats dun met olie.

6. Week de nasikruiden in 1-2 eetlepels kokend water in de gehaktkom.
Doe het ei, het brood, de ui en het gehakt erbij. Voeg naar smaak sam-
bal er aan toe.

7. Houd de hele olijven apart. Roer de snippers door het gehakt en maak
dat pikant van smaak met peper, zout en ketjap. Zet het gehakt afgedekt
apart.

8. Schuif het rooster in het midden van de oven en verwarm die voor.
9. Kneed het deeg na het rijzen nogmaals door. Bestuif een deel van het

werkvlak dun met bloem. Leg het deeg erop en strooi daar ook wat
bloem over. Rol het deeg uit tot een ronde lap met een doorsnede van
ongeveer 25 centimeter.

10. Bestrijk de bakplaat dun met olie. Leg de deeglap erop. laat het deeg op
een warme plaats opnieuw 15 minuten rijzen.

11. Kneed het gehakt door. Druk met met de palm van de hand uit tot een
gehaktkoek met een doorsnede van ongeveer 20 centimeter.

12. Leg het gehakt op het deeg. Maak de bovenzijde van het gehakt met een
vork rul. Bestrijk het deeg en het gehakt met de rest van de olie.

13. Zet de pizza in de oven en laat het gehakt en het deeg gaar en mooi van
kleur worden.

14. Serveer de pizza warm. Garneej: met de hele olijven en de peterselie.

Tip van de kok:
Maak het deeg eventueel met een kant en klare broodmix

Slager Vlogman



Vf' • • . - . • w mmmm*mm mam mmt.. mmmmmm^- -*mmmr

mmmmm mmmmmmm ALLES MOET EERST WEG - KOM KIJKEN!!!

Wy|î r^ T> óT^^ BLEUMINK 8-8:

öe superlBySMABKT) en^ /J(f/^ TWEEWIELERS HUUR FIETSEN «awi • m^^m
Eerst zal de parkeerplaats aangelegd wonlen en iwt er «eröer ^L/v ^> VERKOOP - VERHUUR REPAnAi NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN:
gaat gebeuren leest u in de volpenöe ejtie van het Contact, Dorpsstraat 12 7251 BB vorden rej. (0575) 5513 93 keuze uit MEER PAN soo FIETSEN?
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LET OP
Vanaf 7 oktober is-ie weer te koop:
de CD
'Aangenaam klassiek1

voor maar 9,95
met vele kortingsbonnen

Inleveren van de
muziekriksen
t/m 16 november

Opruiming van alle
SEGA-apparatuur
en spellen
kortingen tot wel 50%
op = op

In de kaartenhoek:
een nieuwe molen vol
met recepten kaarten van
Cas Spijkers
zo wordt een kaartje zelfs nog lek-
ker

HUISHOUD-EN ^^ i i î î*|i™ ̂ ^ ̂ ^KMAUDZ?ESKHOP o U111 n o
LEKTUUH
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

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

NIEUW.
LUKT ALTIJD!

>•'<•/ t «

WANDGLAD.
ZELF PROBLEEMLOOS
WANDEN EGALISEREN.

Genoeg van uw oude stuc-, granol- of grove sierpleisterlaag?
Maak er dan met Alabastine Wandglad snel en eenvoudig
een mooi gladde wand van. Zonder geknoei met gips, water
of lastig gereedschap. En zonder (dure) professionele hulp.
Alabastine Wandglad is een uniek, nieuw product. Kant-en-
klaar en makkelijk met een roller aan te brengen. Even na-
strijken met een breed plamuurmes. U bent verzekerd van
een perfect glad eindresultaat. Lukt altijd!

•/deccN
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000

DOE 'T GOED.
DOE T ALABASTINE.

r ^\
C H R I S T E L I J K E M U Z IE K V E R E N l G l N G

Op vrijdag 25 oktober en op
1 en 2 november houdt

GELRE

ïn het
aanvang

Vorden

Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij het

Dorpscentrum

organiseert in samenwerking met de

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

lat Zelhan een

op zaterdag 19 okt. '96
in het Dorpscentrum

aanvang 20.00 uur -toegang gratis

Super Wilbert en Yvonne Crotenhuys
pakt tijdens een FRISSE herfst uit

met WARME prijzen

Wat dacht u hiervan:

üjger wit of tarwe •

Goudse jong bel. kaas
per kilo van f 14,50

Verse worst fijn
per kilo van f 11,50

Hutspot
zak a 500 gram van f 2,25

nu voor

nu voor

nu voor

nu voor

Super chocoladerepen
a 100 gram van f 1,49 nu voor

1,79
f9,98
f5,90
f 1,25
f 1,98
f O,99

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 9 oktober t/m
zaterdag 12 oktober 1996

Natuurlijk alleen geldig bij:

Wilbert en
Yvonne
Grotenhuys
Smidsstraat 2, Vorden, tel. (0575) 55 23 08



oh Ook dat is Albert Heijn
Met de knal voordelige, laag geprijsde Euroshopper merken

Euroshopper

Macaroni 500 g

Euroshopper

Ontbijtkoek ?oo g

Euroshopper

Toiletpapier e roi_
Euroshopper

Mueslï kg

55

Euroshopper

Theebïscuit 250 g.

1,59

4,69

2,69

79

Euroshopper

Chocoladehagel m. + p. 400 g.
Euroshopper

Appelsap nter
Euroshopper

Cöte du Rhone fies

Bildstar 5 kg

1,79

1,19

Magere speklappen soo g.

enA l DG T t H G IJ fl Hengelo (GId.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo met ook: Voordelige fotoservice

Oproep Algemene Vergadering van de
Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

/)c Rabobank is ecu coöperatieve

hank nu-t als doelstelling
ledenondernemers te financieren
tiwii Li}>f rente en gunstige

voorwaarden.

/ )c Rabobank is een hank niet leden.

Hi'trnkken mensen, die via een .ly/to-

I liercloor roept de Coöperatieve Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden B.A. haar leden
op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag
24 oktober 1996 om 20.00 uur in Hotel Restaurant Bakker te Vorden.

:cn bestuur en de ledenvi

invloed kunnen nitnefene

heleid van hun plaatselijk

'/.o />• gegarandeerd dat In

dienst die de Rahuhank ,

bet hehin^ van de leden ei

waar meetelt.

Codering
t>/i het

hank.

elke

rleent

Verkorte agenda

1. Opening
^•Notulen vorige vergadering

3. Jaarrekening 1995

4. Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toe/.icht
5. Voorstel tot wijzigi^ptatuten
6. Mededelingen en rondvraag

)e volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering^; jaarrekening 1995,
^^nede de tekst van de wij/iging van de statuten liggen v^^p heden op on/e kantoren
voor de leden ter inzage..

Het Bestuur.

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

Na jaren ia
een schuil-

kelder wil zij
nu weieens

verstoppertje
spelen

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

S t i c h t i n g V luch te l ing Den H,i,ig

Giro 999

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Deze auto's hebben wij voor u ingeruild

Mercedes 190 E
Nissan 100 NX +
Opel Kadettl 800 GT, wit
Opel Astra Station Young
Peugeot 205 GTi 1900, zwart met.
Peugeot 205 1.1 Accent, rood
Seat Ibiza 1.2i CLX, 5-deurs, blauw met
Toyota Corolla 1.6 XLi, grijs met
Opel Ascona 1.8 S, 4-deurs, grijs met
Ford Escort 1.6 CLX, 5-deurs, grijs met.
Opel Corsa 1.4i Swing, 3-deurs, rood
Opel Vectra Expression 1.8i, 5-deurs, paars met
Fiat Uno 45 SiE, 3-deurs, rood
Opel Omega 2.0i, 4-deurs, grijs met.
Opel Kadett 1.4i Expression, 3-deurs, rood
Opel Kadettl. 3i, 3-deurs, wit
Audi 80 1.8i, 90 pk, groen
Opel Vectra 1.6i Frisco, zwart met
Renault 19 RL 1400, rood
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f 19.950 -

f 12. 500-

f28.950,-

f 12.500-

f 15.750 -

f 13.250,-

f 17.500,-

f 6.950,-

f 19.950,-

f 19.950 -
f25.950,-

f 12.500-

119.950,-

114.950,-

f 10.950 -

f 14.950 -

f22.950,-

f21.950-

Demo;
Opel Omega Station 2.Oi 16 V Diamond GL 1996

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

organiseert een

KLAVERJAS- EN
JOKERAVOND

op donderdag
10 oktober

Plaats: kantine
Aanvang: 20.00 uur

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

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

FIETS-HERFSTRIT
met aansluitend een mooi herfstbuffet. aanvang 16.00 uur

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

Voor informatie en reservering:

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



Bij ons haalt u alles
voor uw renovatieklus...

Bij BouwCenter HCI-UBI vindt u alle

bouw- en verbeteringsmaterialen

voor uw woning.

En u wordt deskundig geadviseerd

door ervaren vakmensen uit de

bouwwereld. Want zo werkt dat bij

BouwCenter HCI-UBI:

u krijgt waar voor uw geld!

...van materialen
tot adviezen!

iBouwCenterlHCI-UBI
Openingstijden showro^

HCI, Krüisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.
ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijtiag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.
Filiaal UBI (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon (0315) 68 31 41.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

Woonplaids uit India.
"Hand painted" woonplaids uit India, keuze uit
3 authentieke dessins.
De toepassingsmoge-
lijkheden zijn legio.
Grandfoulard, bed-
densprei of
wandtapijt. Je
kunt er ook exo-j
tische kussen-
hoezen van
maken.

Doek 220 x 270 cm

van 59.50 voor i\U

Doek 250 x 350cm van 90.90 voor
Bijpassende sierkussentjes leverbaar!
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L C-T' I -E Lubbers
•uu on c n s:iiÜ> l n pen

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzenclburecn

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

wnlS
:..:iinstQlloti'

bedrijven op hel
gebied van:

electra
verwarming

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

de blauwe hand l

OPRUIMING

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

DE PERFECTE
BECKER KEUKEN

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

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

SlAG
BOUWMATERIALEN BV

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

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 0730-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur

Laat

uw

druk-

werk

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE
VERLOVING
HUWELIJK
JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied
van

BOUWWERK
o.a.

rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen
bidprentjes
kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Bouwwerk

leveren wij op de
dag van opdracht

Voor uitgebreide
inlichtingen

staan wij voor u
klaar

DRUKKERIJ
WEEVERS



Biej ons
in d'n Achterhoek
lej kont van „Contact" zeggen wa'j wilt maor zee hebt in ieder geval goed
uut de duuke edaon hoo of't now krek zat met dat fietspad. Ok 't Gelders
Landschap hef'n hoop twieffels biej de börgers weg-enommen. Now wette
wiej teminste hoo zee d'r oaver denkt en hoeve wiej eur gin vewietn te
maakn. 'k Zol zeggen: hardstikke bedankt!
'k Wazze beniejd nao de reacties van Willem van de Veldekster en 'k heb
um dus vandage maor 's ebeld. Maor ik krege neet anders as de bezettoon,
alle vier of vief keer da'k zien nummer edraaid hebbe. Den smiesterd had
'n hoorn d'r natuurlijk weer afegooid. Dat dut e wel vaker at e an de stu-
die is. Jao, want Willem is an 't Engels leern. Zien vrouw Ale zit um de
hele tied al an de kop te drammen dat ze met de Shuttle nao Engeland
wil. Willem mot t'r dus wel 's 'n keer an geleuven al bleef e zelf maor lie-
ver in Vodd'n. Maor hee wil zich daor in ieder geval vestaonbaor können
makkn, vandaor die Engelse les. Hee hef zich veur un paar maond trugge
opegeven veur un schriftelijke cursus. Dat lek um makkelijker, dan kon e
in huus leern wanneer 't um 't beste uutkwam. En zo zit now geregeld te
blokken. Met de cassetterecorder d'r biej an veur de uutspraoke. En wat
waor is is waor, hee kan 't niejs van de BBC al aadug vestaon. ,,'K gao nog
effen nao Willem hen , 'k bun toch beniejd nao wat e zeg oaver dat stuk
in de krante". „lej gaot maor, maor maak 't neet te late want margenvrog
wo'k op tied nao de Zutphense markt". Now, 't woddn helemaols neet
late. Too'k biej Willem en Ale achter an in kwamme heurn ik in de
biejkökken al dat t'r wat gaonde was. Ale leep in eur zelf te foeteren en te
nosteren. Ik zeie „goeienaovund", maor ik krege nauweluks antwoord.
„Bu'j neet al te bes te passé", vroog ik umme toch maor iets te zeggen".
„Oh, schei mien uut, met zo'n höbel van 'n kearl. Wiej woln daor in de
kamer un niej boekenrek hemmen en now hef mien den oele met 't vaste
zetn van de rails zukke lange schroeven gebruukt dat ze an de andere
kante deur 't behang komt. Ene schroeve zat zowaar in 't heuf van mien
grotmooder". „Moar die was toch al lange dood, menen ik?". „Och jao, 't
schilderieje van eur bedoeln ik, dat kö'w now wel in 'n graven gooien. An
zien smodde liggen lörken, dat kan e. Vier pekskes rooktebak jech e
iedere wekke de loch in. Maor wieters, ho maor". „Is Willem nog wel biej
huus". „Dat wel, maor hee 's met de mure an 't biejwarken. 't Is meschien
better a'j 'n andere keer 's weerkomp". Zo ston ik raps weer buutn. Want
a'j biej zoiets al te volle zekt kriegt ze de kachel nog meer an, biej ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman.

Exposities in galerie Agnes Raben
Vanaf 13 oktober tot en met 9 novem-
ber houdt Ludewien Zweerus uit
Diepenveen in galerie Agnes Raben in
Vorden. Tevens is er de expositie on-
der de naam 'The Coloured Motion"
van Marielle van der Schrier uit
Utrecht en Nicole Reinders uit
Deventer.

Ludewien Zweerus esposeert een serie
acrylschilderijen met als titel "Vaan-
deldraagsters". Op elke schilderij staat
een vrouw in min of meer folkloristi-
sche klederdracht met een vaandel.
Tezamen vormen zij een parade van
vorm kleur en lijn.

Ludewien Zweerus werd in 1949 in
Amsterdam geboren. In het voetspoor
van beide ouders (beiden beeldhou-
wers) begon zij haar kunstzinnige scho-
ling met de opleiding beeldhouwen
aan de Koninklijke Academie voor
Beeldene Kunst in Den Haag. Zij is vele
jaren werkzaam geweest in het sociaal
maatschappelijke werk maar als een
soort uitlaatklep bleef zij boetseren en
tekenen. Op gegeven moment liet zij
zich opnieuw inschrijven aan een aca-
demie voor beeldende kunst. Zij raakte
geboeid door de schilderlessen en be
sloot in haar eigen atelier ook te gaan
schilderen.

"The Coloured Motion" (Marielle van

der Schrier en Nieren Reinders) pre
senteert in de gald^pvan Agnes Raben
haar nieuwe kollektie "Hoofddeksels".
Een serie autonome objekten die als
hoed gedragen kunnen worden. Zowel
het materiaal als de hoed zijn door de
ze modekunstenaars zelf ontworpen
en vervaardigd.

Marielle van der Schrier en Nicolien
Reinders zijn in 1992 afgestudeerd in
de modevormgeving aan de hoge-
school voor de Kunsten in Utrecht. Op
gegeven moment kwamen beiden in
Londen terecht voor een specialisatie.
Bij Mireille was dit het ontwerpen en
maken van hoeden. Bij Nicolien een
specialisatier in machinaal breien. Ter
afsluiting van hun studie hebben ze
opleiding gevolgd voor marketing en
Management aan het Institut Francais
de la Mode in Parijs. Beiden werken
momenteel als freelance medewerk-
sters bij een aantal bedrijven.

De expositie bij Agnes Raben wordt
zondagmiddag 13 oktober geopend
door Karin van Paassen. Zij is vormge
vingsconsulent en is op internationaal
niveau werkzaam op het gebied van
Kunst Mode en Vormgeving.

De openingstijden van de expositie
zijn donderdag t/m zondag.

P.K.V.
Op de nationale tentoonstelling van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging
"Ornthopilia" gehouden in de Jaar-

^ beurs te Utrecht werd ons lid Jan Rou-
wenhorst kampioen van Nederland
met een witte Wyandotte predikaat U =
Uitmuntend en won daarmee de grote
prijs van Nederland, een groot succes
en wel een felicitatie waard voor een
goede fokker met veel kennis van hoen-
ders.

-* De verdere uitslagen: Grote hoenders:

Wyandotte J. Rouwenhorst naast de U
ook 2xF en IxZG. Dwerghoenders:
Doornikse kriel H. van Olst IxZG, 3xG.
Konijnen: Witte Nieuwzeelander H.
Verstege 2xZG, 2xG. Hollanders J.G.
Derksen IxF, IxG.

De Snoekbaars
De Snoekbaars uit Vorden heeft de
jaarlijkse wedstrijd tegen Hengelo ge
wonnen.In totaal werden er 56 maatse

vissen gevangen met een lengte van
15.71 meter. De vissers uit Vorden wis-
ten 8.76 meter te vangen, terwijl Hen-
gelo bleef steken op 6.95 meter.
Individuele uitslagen: l J.Gr.Jebbink 11
stuks- 386 cm; 2 M.Dorpel 6 stuks- 192
cm; 3 W.Vreeman 3 stuks-143 cm.

Vrouwenclub Medler
Maandagavond 30 september ging de

club weer van start. Na een welkomst-
woord werd het jaarverslag en het kas-
boek doorgenomen. Dineke Hendrik-
sen trad af als voorzitster en wordt op-
gevolgd door Riek Wunderink. Mini
Gotink heeft plaats genomen in het be-
stuur. Na de pauze werd er een bingo
gespeeld en werd de avond afgesloten
door de voorzitster.

Natu-Balans aardappelen zijn
lekkerder, gezonder en niet duur
De aardappel is misschien wel het
meest konstante onderdeel van de
Nederlandse maaltijd. Toch is het ook
een geliefd voedingsmiddel in de rest
van de wereld. Hij wordt dan ook in
vele hoedanigheden geserveerd.

Toch kennen we allemaal de milieu-
problematiek rondom de gebruikelijke
aardappelteelt. De gewasbeschermings-
middelen en de kunstmest schaden de
natuur. Dankzij een milieubewuste
teeltmethode heeft Natu-Balans hier
echter al sinds enkele jaren een betaal-
baar antwoord op gevonden.
Anders dan de eveneens milieubewus-
te biologische teeltmethode, worden
Natu-Balans aardappelen geïntegreerd
geteeld. Bij deze teeltmethode mag de
landbouwer ingrijpen als zijn oogst
dreigt te mislukken, door alsnog een
geringe hoeveelheid gewasbescher-
mingsmiddelen te gebruiken. Dit ver-
minderde risico bepaalt het voordelige
prijsnivo van de Natu-balans.
Natu-Balans aardappelen zijn gezonder
voor u en voor de natuur, heerlijk van
smaak én in tegenstelling tot wat men
dus vaak denkt, niet duur.

Heerlijk licht kruimig m^Éde
stevigheid van vastkokeiu^aard-
appelen
Over de smaak van Natu-Balans kun-
nen we kort zijn; ze zijn heerlijk. Het
zijn grote ronde, goudgele aardappe-
len. Ze zijn licht kruimig ^fct tegelij-
kertijd de stevigheid van v^Rtkokende
aardappelen. Bovendien koken ze niet
af. Men kan ze het best donker bewa-
ren. Zo houdt men de kwaliteit het
langst in stand.

Gezond, rijk aan vitamine C en
nagenoeg vetvrij
Dat Natu-Balans aardappelen zeer ge
zond zijn bewijzen de volgende eigen-
schappen. Ten eerste wordt Natu-Ba-
lans milieubewust geteeld. Dit houdt

in dat er momenteel al 75% minder ge
wasbeschermingsmiddelen gebruikt
worden en dat het kunstrnestgift-per-
centage al met 35% is verminderd. Het
nitraatgehalte in de Natu-Balans is
daardoor lager. Dit maakt de aardappel
'n stuk gezonder. Bovendien zijn ze rijk
aan vitamine C en zo goed als vetvrij.
Als men 'n natuurbewuste keus wil
maken voor de lekkerste aardappelen
is Natu-Balans voor u dé aardappel.

Voor alle bereidingswijzen
geschikt
Met Natu-Balans kunt u eindeloos va-
riëren. Als gekookte aardappelen zijn
ze nog steeds een vast en voedzaam on-
derdeel van de dagelijkse maaltijd.
Maar ze zijn ook prima geschikt voor
bakken, frituren, pureren, etc.

Natu-Balans aardappelen zijn het
hele jaar door verkrijgbaar
Bij het telen van Natu-Balans maakt de
landbouwer voornamelijk gebruik van
het bekende aardappelras Santé. Ze lig-
gen gewassen en verpakt in 2,5 kg en/of
5 kg zakken klaar in de winkel. En voor
de prijs hoeft u het niet te laten, want
die is nauwelijks hoger dan de traditio-
neel geteelde (milieu-onvriendelijke)
aardappelen.

Natu-Balans draagt als eerste het
enige echte ICM-milieukeurmerk
Omdat er nogal eens te pas en te onpas
met de termen milieuvriendelijk of na-
tuurbewust e.d. gestrooid wordt, heeft
de Internationale Controle Maatschap-
pij hier 'n duidelijke lijn in getrokken.
Deze onafhankelijke ICM (onderdeel
van 's werelds grootste inspektieorga-
nisatie SGS) kontroleert voortaan de
teelt van Natu-Balans tot en met het
verpakte produkt, en garandeert d.m.v.
het toekennen van hun keurmerk dat
aan alle door hun gestelde eisen is vol-
daan. (Zie ook advertentie Groentevak-
man Huitink)

ETOS op zoek naar Superbaby's
Ben je ouder dan O en jonger dan 5?
En voel je jezelf een echte Super-
baby? Omdat ze je zo wijs vinden
voor je leeftijd. Of omdat jouw truuk-
met-de-pap ze altijd onder de tafel
krijgt. Of gewoon omdat iedereen je
een wolk van een baby vindt? Geef
je dan meteen op voor de Superbaby
1996 Verkiezing. En wie weet win jij
straks een van die fantastische su-
perprijzen.

Superprijzen voor Superbaby's
De Superbaby 1996 Verkiezing heeft
twee supervolle prijzenkasten. Eentje
voor de Superbaby's die door elke ETOS
winkel worden uitgekozen. En een prij-
zenkast voor de Nationale Finale
Superbaby 1996.

Meedoen is kinderspel!
Kies een foto van jezelf, waar je super-
trots op bent. Omdat je er zo super-
mooi, supergrappig, superlief of zo su-
pereigenwijs op staat. Een superfoto -
het liefst 10 x 15 cm - waarmee jij je
zelf voor de Superbaby 1996 Verkiezing
opgeeft. Plak de coupon hieronder ach-
terop jouw babyfoto en lever 'm vóór
26 oktober bij ETOS Barendsen, Zut-
phensweg te Vorden in. Je ziet dat we

ook nog even vragen, waarom je jezelf
zo'n Superbaby vindt. Want ook dat
wil de jury graag van je weten.

Kom ook naar de prijsuitreiking!
Elke ETOS winkel heeft z'n eigen
Superbaby prijsuitreiking. Op welke
datum dat is kun je zien of vragen bij
je eigen ETOS adres. Tijdens deze fees-
telijke prijsuitreiking worden de 3
Superbaby winkelwinnaars officieel
bekendgemaakt. Dus ook de naam van
de Superbaby, die in de race blijft voor
de Nationale Finale Superbaby 1996.
Zorg daarom datje van de partij bent.

De Nationale Finale 1996
Superbaby
't Wordt super spannend. Want uit de
nummers l van alle bijna 300 ETOS
winkels worden 11 Superbaby's geko-
zen die doorgaan naar de grote finale!
Deze Nationale Finale Superbaby 1996
vindt in december plaats bij C&A in
Utrecht. Daar vind je een van de groot-
ste kinderkledingafdelingen van Ne
derland.
Tijdens dit finalefeest wordt van elke
Superbaby finalist een prachtige foto-
reportage gemaakt door een bekende
kindermodefotograaf.



Bij ons haalt u alles
voor uw renovatieklus...

Bij BouwCenter HCI-UBI vindt u alle

bouw- en verbeteringsmaterialen

voor uw woning.

En u wordt deskundig geadviseerd

door ervaren vakmensen uit de

bouwwereld. Want zo werkt dat bij

BouwCenter HCI-UBI:

u krijgt waar voor uw geld!

...van materialen
tot adviezen!

BoüwCenterïHCI-UBI
HCI' Kruisber9sewe9 13< 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroófff; ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Filiaal UBI (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon (0315) 68 31 41.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGI
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENT

Woonplaids uit India.
"Hand painted" woonplaids uit India, keuze uit
3 authentieke dessins
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lijkheden zijn legio.
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densprei of
wandtapijt. Je
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tische kussen-
hoezen van
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Doek 250 x 350cm van 90.90 voor
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DE PERFECTE
BECKER KEUKEN

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

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:(0573)453317
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een H R ketel huren!
0575551546

I5M5BKOI5IC
JSallatietechniekvorden

THEO TERWEL
III AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

f T"zersterk. Tegelijk zacht en com-

J.*J fortabel. Dat is Desso Swing.

Een nieuw bouclé-tapijt, samengesteld

t de unieke Desso Élanet garens. Hun

bijzondere veerkracht en flexibiliteit

maken Desso Swing de perfecte basis

voor een dynamische woonstijl.

In heldere, frisse kleuren creëert

Desso Swing een jeugdige sfeer in huis.

Blijvend, want het tapijt biedt ook

krachtig weerstand tegen vuil en vlek-

ken dankzij de beschermende werking

van Desso Retro Super. Dat betekent in

de praktijk: minder onderhoud.

Desso Swing is- een staaltje van

nieuwe tapijttechnologie. Modern, ge-

avanceerd merktapijt met de hoogste

classificatie voor 'werken' en 'wonen'.

En uiterst betaalbaar,

want Desso Swing

heeft ook een prijs

die swingt.

D&MO Swing
Tapijt met plezier

De<*<*o Sw'uu) vindt u bij:

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

GEMEENTE
VORDEN

Vorden /s een bosrijke gemeente in de Gelderse
Achterhoek met veel natuurschoon.
De gemeente heeft ruim 8.400 inwoners en
een oppervlakte van 6.800 ha.
De gemeentelijke organisatie kent de sectoren grond-
gebied, middelen en samenleving en een stafafdeling
P en O.
De sectoren zijn onderverdeeld in afdelingen.

Voor de afdeling interne zaken van de sector midde-
len zoekt de gemeente een enthousiaste

medewerker v/m
documentaire informatievoorziening
(voor 38 uur per week)

Functie-informatie
De medewerker wordt belast met:
- dossiervorming en -ordening
- mede afvoeren en vernietigen van archiefbeschei-

den
- geautomatiseerde postbehandeling
- verstrekken van informatie
- assistentie bij alle op de afdeling voorkomende

werkzaamheden

Functie-eisen
- bezit van het diploma SOD-I of bereidheid daar-

voor te studeren
- ervaring met archiefwerkzaamheden
- flexibel en klantgericht
- kennis van of ervaring met Postaal en Arking strekt

tot aanbeveling

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris
beschikbaar van maximaal f 3.592,- (niveau 4).
De functie moet nog worden gewaardeerd.

Inlichtingen
Belangstellenden voor deze functie kunnen telefo-
nisch informatie inwinnen bij de heer G.A.G.
Grouwstra, hoofd van de afdeling interne zaken, tel.
(0575) 55 74 41.

Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 10 dagen na ver-
schijning van dit blad richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

SMAJN
GROENSPECIALIST
HOVENIERSBEDRUF EN KWEKERIJ

' zwarte grond f 30,00 m3

•straatzandf27,50m3

' boomschors vanaf f 45,00 m3

' champignonmest f 25,00 m3

compost f 30,00 m3

' tuinturf 150.00 m3

vijverturvenfigrjO 10 stuks
gedroogde mest
f 5,00 10 liter
vele soorten KALABASSEN

tegen SCHERPE PRIJZEN !!!

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

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag vanaf 21.OO uur

HITMANIA
DJ: Ftené - LD: Noci Light

van 21.OO-22.OO uur

HAPPY HOU R
2 HALEN 1 BETALEN

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en partijen tot 400 personen

IBEIBIBlBIBEËIBIBIBIBEIBiaiBiaagEIBIBÎ ^

Hclmink heeft alles in
huis voor gerieflijk slaap
comfort. Een goede nacht
rust is een hoofdzaak
Kies daarom voor een
anatomisch gevormd kus-
sens vanSilvana, ter voor-
koming van een verkeer-
de lighouding. De inge-
bouwde nekrol zorgt voor
een goede ondersteuning
van uw nek.

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-55 l 5 14]

De Silvana Support kussens zijn in diverse
comfortabele uitvoeringen met allergie-
vriendelijke vulmaterialen.

HELMINK
meubelen

eastborn

Eastborn lattenbodems
onderscheiden zich door
een aantal opvallende
details. De boxspring geeft
de meest perfekte onder-
steuning. Kortom, Helmink
kan u alles vertellen over
echt lekker slapen!

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 4741 9O



GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend, dat met
ingang van 10 oktober 1996, gedu-

rende zes weken ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage
ligt, de vergunning op grond van artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 voor het herstel van de stuw-
constructie tbij de watermolen van Hackfort,
Baakseweg 10.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het col-
lege van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Vorden, 9 oktober 1996,

burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met
ingang van donderdag 10 oktober

1996, gedurende vier weken, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan "Vorden Noord".

Het plan geeft een woningbouwbestemming aan de
gronden ten noorden van de Mispelkampdijk tussen
de Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-Winters-
wijk tot aan de Vierakkerse laak.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar
maken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 9 oktober 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad van
Vorden in zijn vergadering van 17

september 1996 heeft vastgesteld de "Verordening
kinderopvang 1996"; burgemeester en wethouders
hebben op grond van deze Verordening de "nadere
regels kindercentra" vastgesteld.

De Verordening en de uitvoeringsregels liggen vanaf
heden voor iedereen tijdens de openstellingsuren van
het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling welzijn in
de kantoorunit bij het gemeentehuis.

Tegen betaling van de kosten zijn de Verordening en
de uitvoeringsregels verkrijgbaar.

De Verordening en uitvoeringsregels treden in wer-
king op de dag, volgende op die van afkondiging.

Vorden, 9 oktober 1996,

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met
ingang van maandag 14 oktober

1996, gedurende vier weken, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage liggen de
door de gemeenteraad in zijn vergadering van 17
september 1996:

1. ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen
"Buitengebied De Vijfsprong", "Buitengebied
1996, nr. 1" en "Reconstructie Industrieweg 1996";

2. gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
"Hamelandweg 1996".

Het plan "Buitengebied De Vijfsprong" geeft een ver-
ruiming van de bestemmingsplanbepalingen voor het
biologisch dynamisch bedrijf aan de Reeoordweg 2
via een nieuwe bestemming "agrarische en therapeu-
tische woon- en werkgemeenschap" en geeft een
vergroting van het bouwperceel tot aan de bosrand.
"Buitengebied 1996, nr. 1" geeft een (dubbel)bestem-
ming "aannemingsbedrijf" aan de percelen
Maalderinkweg 6 en Wiersserbroekweg 1.
Het bestemmingsplan "Reconstructie Industrieweg
1996" heeft betrekking op de, in het kader van de
revitalisering van het industrieterrein "Werkveld", door
te voeren reconstructie van de Industrieweg ten oos-
ten van de Kerkhoflaan.

Het plan "Hamelandweg 1996" biedt mogelijkheden
tot de realisering van een overdekte manege op het
terrein van de rijvereniging LR en PC "de Graafschap"
aan de Hamelandweg. Het plan is in zoverre gewijzgd
vastgesteld dat de (goot)hoogtebepalingen zijn aan-
gepast aan een schetsplan dat de basis is geweest
voor de wijziging. De bouw van een manege met een
goothoogte van 4 meter en een hoogte van 8,5 meter
zal mogelijk zijn.

Zij die ten aanzien van de ontwerp-bestemmingsplan-
nen hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de
gemeenteraad, diegene die kan aantonen redelijker-
wijs niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar te maken en een ieder,
die bedenkingen heeft tegen de in het plan
"Hamelandweg 1996" aangebrachte wijzigingen, kun-
nen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk
bedenkingen indienen bij gedeputeerde staten van
Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vowln, 9 oktober 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr_A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
UITWERKINGSPLAN
EX. ARTIKEL 11 WET OP DE
RUIMTELIJKE ORDENING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 10 oktober 1996, gedu-
rende vier weken, voor een ieder ter gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis), ter inzage ligt een uitwerking(splan)
van de globale bestemming "Groene dorpsruimten
met bijzondere woonfunctie", zoals deze is opgeno-
men in het bestemmingsplan "Vorden de Decanije
1993".

Het plan heeft betrekking op de inrichting en situering
van de villa's op het (voormalige) Decanije-terrein aan
het Wiemelink/de Boonk.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
bedenkingen bij burgemeester en wethouders indie-
nen.

Vorden. 9 oktober 1996.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Geacht bruidspaar,

Wij feliciteren u met uw voorgenomen huwelijk en wensen u een onvergetelijke dag toe.

Bij een feest hoort een cadeau, mogen wij de eerste zijn die u iets aanbieden?

Kom vrijblijvend onze uitgebreide collectie trouwkaarten bezichtigen, u mag de

monsterboeken mee naar huis nemen, om samen op uw gemak een keuze te maken.

ZUTPHEN

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0675 5123O6 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 72OO AA

STEENDEREN
MEVR. VAN VELDHUIZEN - ONSTENK
Begoniastraat 3 - Steenderen - tel. (0575) 45 23 98

HENGELO (GLD.)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

MARIANNE (elix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo - tel (0575) 46 20 62

WARNSVELD

DA-drogisterij - parfumerie - zonnebank

MELANGE

Dreiumme 45 - Warnsveld - tel. (0575) 52 32 69

THE READSHOP
Dreiumme 55 - Warnsveld - tel (0575) 52 75 79

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010. FAX 551016. BBS SS4O40
NIEUWSTAD 30 7251 AH - POSTBUS 22 725O AA

GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grond-
gebied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, ge-
durende de openingstijden,

ligt vanaf 11 oktober 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

Rouwen Beheer B.V.
Postbus 56
7250 AB Vorden

adres van de inrichting: hoek Industrieweg/
Handelsweg te Vorden

om: een uitbreidingsvergunning
voor een metaalconstructiebedrijf

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling
door een ieder worden gemaakt gedurende de ter-
mijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeente-
bestuur worden ingediend vóór 8 november 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend gemaakt. U moet dat dan
wel tegelijkertijd met de bedenkingen, schriftelijk aan
ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
(ingebracht tot het einde van de termijn
van 4 weken van de ter inzagelegging.

Datum: 8 oktober 1996

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkies-nummer), fax.
(0575) 55 74 44

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0576 661010. FAX 66108». BBS 664040
NIEUWSTAO 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 726O AA



Bruidsshow
in de Caribbean
MAANDAG 14 OKTOBER
van 19.30 tot 23.00 uur
BEIJER BESSELINK - BByt|t£>s-cocKTAiL EN HERENMO^
MR.:|NlELISSENSTttiftAT 23 - BEJLÏK.ÜM - TELEFOON 0544-481222

^EC>S:i^TEftl>::^^FOTO(5ÏlAFIE EN VIDEO-PRODUKTÏ
RoïJENHOVLAAN 35 V HïNOBLO (GLIJ.) - TEXütOON 0575-463956 .

BARENDSJBN ETOS, GESCHENKEN EN SERVIEZEN
i: VORDEN '^-.;:: .-;;'.;> :

SALQN MARIANINE HAAR- EN HuibvfeRZORGi
DORPSSTRAAT 30 - VORDEN - TELEFOON 0575-551423/552033
JAN DijKERMAN - BRUIDSBOEKETTEN EN COR
ZuTPHENSEWECi 5 - VOUDF.N - TELEFOON 0575-551334

RABOBANK - HEISBURO VORDEN (HUWELIJKS,|
ZUTPHENSEWEG 20 - VORDEN - TELEFOON 0575-557837

BERENDSEN - BROpD- EN BANKETBAKKER^
J ppRï'SSTRAAT i? - VORDEN - TELEFOON 0575-551373

TAXIBEDRIJF KLEIN BRINKE

SLOTBOOM - JUWELIER-HORLOGIER
NlEU^STAD 64 - ZUTPHEN - TELEFOON 0575-514251

BQDEGA 'T PANTOFFELTJE VORDEN
DORPSSTRAAT 34 - VORDEN - TELEFOON 0575-551770
DRUKKERIJ WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - VORDEN - TELEFOON 0575-551010 >:

ToiitiANGSPKIJS F 10,-

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 0575-551770
Tot ziens bij Frank en Mirjam Meulenbroek

ZAAL OPEN 19.00

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

NIEUW BIJ HOifSLAG
f BOUWMATERIALEN BV

Uit voorraad leverbaar PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP

METABO ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
Machines van topkwaliteit voor een redelijke prijs. Toonaangevend voor de professional en
doe het zelver. • Accu boormachines • Klopboormachines • Boorhamers • Haakse slijpers •
Decoupeerzagen • Cirkelzagen • Vlakschuurmachines • Schaafmachines • Bovenfrezen •
Driehoekschuurmachines etc. etc. • met benodigde toebehoren

MERKART1KELEN HANDGEREEDSCHAP
JUNG: Troffels - Voegspijkers - Vloerspanen - Plakspanen - Spackmessen; SANDVIK:

Speedboren - Handzagen - Metaalzaagbeugels; NOOITGEDACHT: Steekbeitels -
Schrijfhaken; SOLA: Waterpassen; STANLEY: Klauwhamers - Sloopbeitels - Drevers -
Handschaven - Stanleymessen - Slaglijnmolens - Rolbandmaten; REX: Steenboren; S.K.F.
IJzerboren; GEDORE: Steek- en ringsleutels; DURATOR: Diamant-doorslijpschijven; RUBI:
Tegelsnijplanken; WITTE: Schroevendraaiers - Schroevendraaier-bits; KNIPEX: Nijptangen
- Draadvlechttangen - Combinatietangen - Waterpomptangen; HECO: Spaanplaat-
schroeven; FISCHER: Pluggen

Stofmaskers - Gehoorbeschermers - Raapborden - Schuurborden

Tevens te huur en/of te koop:
MAKITA Gipsplaten-schroefmachine compleet met snelbouwschroeven op band

Kijken is kopen bij

Spoorstrsal 28, 7261 AE Ruurto
Telefoon (0573)452000
Fax:(0573)453317 BOUWMATERIALEN BV

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

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 0730-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur

Vrijdag 1 1 / zaterdag 12 / zondag 13 oktober

grandioze najaarsshow
Tijdens deze dagen

kunt u voor

uw grand laten testen
(potje grond meenemen)

Gratis kopje koffie

Tot ziens

Showaanbiedingen

VUVERAFDEKNET

VIJVERSCHEPNET

VIJVERVISSEN

100 CROCUSSEN

HEIDEPLANTEN

LAVENDEL

VOEDERHUISJE

COMPOST

GROTE POTCHRYSANT

HAAGCONIF. groen 10 st, ca 1,50 m

2 x 3 m 14,95

9,95

nu 25% korting

14,00
12,50
10,00
19,95
4,75
4,95

75,00

diverse kleuren

10 stuks

5 stuks

60 liter

ORDEN

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m donderdag

9.00 t/m 18.00 uur
vrijdag 9.00 t/m 20.00 uur
zaterdag 9.00 t/m 17.00 uur
zondag 10.00 t/m 17.00 uur

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Eckhardt

wlöiipoois
• infrarood sauna's

• badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

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

Geborsteld + gelakt

Massief eiken
boerenvloer

(wisselende breedtes)

Dik 20.5 mmI • " pm2

Kantafwerking

(Geldig t/m eind november)

- Wicander vloeren
QO 5O

meerdere items van 104.50 n U O9m pm

RU 74.95 pm2

vanaf i Oj"" pm2

Eiken lamelparket toplaag 4 mm

NIEUW Marmofloor

Artofloor

NIEUW Tapijt inclusief
ondertapijt

+ lijm
gelegd 99.95

Lochem
Parket & Tapijt

Tevens:
Laminaat Kurk Vinyl Karpetten

Molenstraat 6 (Centrum) Tel.0573-258952

Open woensdag t/m zaterdag



Lood om oud ijzer.'
Het maakt wel degelijk uit waar u uw

auto verzekert! Vergelijk zelf onze premies maar eens
met die van uw eigen verzekering! Stap eens bij ons
binnen, of bel voor een afspraak. Regelt u alles liever
thuis? Stuur dan de bon voor meer informatie van-
daag nog op.

- - Voorbeelden tarieven personenauto 's
Oorspronkelijke
cataloguswaarde

f 15.000.-
ƒ 20.000,-

ƒ 25.000,-
ƒ 35.000.-
f 45.000-
ƒ 55.000-
f 60.000-

WA

f 198.-
f 233.-
ƒ 267.-
ƒ 331.-
f 384.-
f 433.-
f 458.-

WA +
beperkt casco

ƒ 231.-
f 276.-
f 321.-
f 407.-
f 482.-
f 553.-
f 589-

All-Risks

356.-
439-
522-
686.-
847-

f 1.007-
f 1.087-

Oc;c tarieven gelden voor
Je volgende <>ebi(dm:

Groningen. Friesland.

Drenthe. Overijssel.

Flevoland te.rcl. Almert
e.o.). Novrd-Hollund-
\ourd. Gelderland (e.icl.
Arnhem e.o.. Nijmegen

f.o. t. Goeree-0\'erjlukkee.

Ntwrd-Bnihani- West.

Bij deze premies is uitgegaan van 70% no-clainikorting en een eigen risico van
f 300.-. Verzekerden van 24 jaar en ouder kunnen de verzekering zonder eigen
risico afsluiten tegen een vaste premietoeslag van ƒ 40.-. Bij ruitbreiik geldt
bij vervanging altijd een eigen risico van f 300.-.

De premies gelden voor nieuwe personenauto's (uitgezonderd taxi's, lease- en
lesaitto's) die minder dan 20.000 km per jaar en niet op diesel of LPG rijden.
met een bestuurder tussen 24 en 65 jaar. excl. Ofsurantitbtlasting en poliskosten.

Voor bepaalde categorieën auto's vanaf f 35.000.- stelt Univé de inbouw van
een TNO/SCM-goedgekeurd slartblokkerings- of alarmsysteem verplicht. Zonder
zo'n systeem geldt bij diefstal van de auto een extra eigen risico van f 2.000.-
ofer volgt geen vergoeding.

Bovendien:
• Gunstige nieuwwaarderegelint;
• Bonusbescherming: u raakt uw korting niet 'zonaar'kwijl
• Gratis hulpdienst en groene kaart
• Bouwjaarkorting voor het cascodeel bij auto's van 2 jaar en ouder

TJNWF
V»X VERZEKERINGEN i J

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Ik ben heel benieuwd of Univé mijn personenauto inderdaad
goedkoper kan verzekeren.

Cl Ne e m contact mei mij op voor een vrijblijvende afspraak.
3 Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van

onderstaande gegeven v.

Nunin: m/v

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

Cliëntnuminer:

GfboortedattM regelmatige bestuurder:

Postcode regelmatige bestuurder:

Merk: Type:

Bouwjaar: Kenteken:

Oorspronkelijke cataloguskaarde: f

Redrag te verzekeren accessoires: f

Aantal km per jaar: Eigen risico: 3 ja Cl nee

Aantal jaren schadevrij: Trede:

1 U'C/diesel

Cenenste verzekering* vorm:

~\ WA T WA + beperkt casco ~\ All-Risks

Vervaldatum huidige po/is:

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

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
"Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Deventerweg 56
7245 PK Laren Gld.
0573-402225

mmm* WWBEDRUf

/„\ Groot
m VP m. • ^B— •~*.^i ̂^J ̂ J iPhhink

•̂IHHT• ̂ ••̂ ^^ ^^ -^ m^m^m• •• m

Rondweg 2
"rot" ̂  r*\\ i \ t _i ^7251 RV Vorden
TP! 10^7^} *x. oo ool"l. \\J\Ji \Jf \J\J f.1- £.£.

Selectie uit de voorlopige lijst
merk
Citroen
Citroen
Citroen
Daewoo
Daewoo
Ford
Ford
Hyundai
Mazda
Mazda
Mazda
Nissan
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Rover
Suzuki
Suzuki
VW
Opel

model
ZX
BX
BX
Espero
Nexia
Mondeo
Escort
Pony
626
323
323
Sunny
Sunny
Sunny
Kadett
Kadett
Kadett
Corsa
Vectra
306
309
114
Alto
Switt
Golf
Kadett

motorinhoud
1.400 cc benzine
1.400 cc benzine
1.400 cc benzine
2.000 cc benzine
1.500 cc benzine
1.800 cc diesel
1.300 cc benzine
1.500 cc benzine
1.800 cc LPG
1.300 cc benzine
1.600 cc benzine
2.000 cc diesel
1.300 cc benzine
1.400 cc benzine
1.300 cc LPG
1.600 cc benzine
1.400 cc benzine
1.500 cc diesel
1.600 cc benzine
1.400 cc LPG,
1.400 cc benzine
1.400 cc benzine
0,800 cc benzine
1.300 cc benzine
1.600 cc benzine
1.600 cc benzine

type
reflex
deauville
cannes
CD
GL
GLX
CL
L

millionaire
GLX
GLX
LX
SLX
SLX
LS
LS
expression
swing
LS
XN
jubilee
GTA
GLX
GS _
CL ^$&

LS ^Sflgf

bouwjaar
1991
1992
1990
1995
1995
1994
1991
1989
1991

dec-91
jan-94

1995
1987
1990
1989
1990
1992
1991
1991
1993
1991
1992
1992
1992

n̂ B

** 1991
[J 1989

prijs
14.320
14.290
8.930

34.970
24.980
32.920
14.480

8.570
14.870
15.670
23.950
28.950

7.640
13.360

7.570
13.950
17.680
14.950
16.720
22.470
11.250
13.970
9.850

14.250
16.490
9.540

Wijzigingen voorbehouden

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVER8

VOOR AL UW

DRUKWERK
DRUKKERIJ
WEEVERS

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRUK

WARNSVELD:

The Readshop
Dreiumme 55

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

DA-DROGISTERU
PARFUMERIE - ZONNEBANK

tt
9t

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

HENGELO:
Drogisterij • Piriimerit • Schoonheidssalon

marisnne
Felix Takkenkamp

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

STEENDEREN:

Mevr. v. Veldhuizen-
Onstenk

Begoniastraat 3
7221 AL Steenderen
Telefoon 45 23 98

Herfst aanbiedingen^
Nieuw.'

GEVULDE SPECULAAS
CAKE-TAARTJES

met 100% amandelspijs
Dit is gewoon geweldig lekker

voor maar f 5595

Echte Limburgse vlaaien
keuze uit 30 soorten

en goed voor 12 royale punten

Deze week:

CAPUCCINO VLAAI
f 17,50

ROOMBOTER-AMANDEL
SPECULAASJES

volgens oud recept

nu 250 gram voor maar f 555O

Doe mee en win aan de consumentenwedstrijd
van het Grote Brood-vragenspel

TIP VAN DE WEEK WALDKORN
gezond, lekker en puur natuur

gewoon het lekkerste brood van Nederland

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiteq

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

Met het centrale thema:

'Het paranormale en
de parapsychologie'

geeft Ton Oskam, paragnost,
in Ruurlo doorlopende cursussen.
Ook deelname per lezing mogelijk.

Bel voorinformatie: (0573) 45 11 00

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

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

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

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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