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• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

In de week van 4 tot en met 8 oktober
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
- Maatschap J.W. Regelink, voor

het bouwen van een jongveestal op
het perceel Koekoekstraat 7 te
Vierakker;

— de heer H.J. Bruins, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Ruurloseweg 5 te Vorden;

— de heer J.M. Versluis, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Larenseweg 7 te Vorden;

— de woningbouwvereniging Thuis
Best, voor het plaatsen van een
woonwagen op het perceel Over-
weg 2 te Vorden;

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

'ERLENGING
TERMIJN

INSCHRIJVING
BOUWGROND

Voor l oktober 1993 had u uw
inschrijving voor bouwgrond moeten
verlengen. Wij stellen u alsnog in de
gelegenheid dit te doen. U kunt hier-
voor terecht bij de afdeling Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening
(koetshuis).

• :

fU,ITWISSELINGEN

Eind augustus heeft in deze rubriek
een oproep gestaan of verenigingen
en instellingen geïnteresseerd zijn in
uitwisselingen met andere plaatsen in
het buitenland.

Tot op heden is daar niet op gerea-
geerd. Indien uw vereniging of instel-
ling interesse heeft in uitwisselingen
dan kunt u contact opnemen met de
afdeling bestuur van het gemeente-
huis.

ESTEMMINGSPLAN
INDUSTRIETERREIN

TELE-
COMMUNICATIE-

STATION

Vorige week heeft abusievelijk in
deze rubriek gestaan dat dit bestem-
mingsplan tot en met 15 oktober ter
inzage ligt op de afdeling Ruimtelijke
Ordening. Dit bestemmingsplan ligt
één week langer ter inzage, tot en met
22 oktober 1993.

ÜNGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 5 oktober 1993 is de volgende
aanvraag om bouwvergunning inge-
komen:
firma Lucassen boomkwekerij, voor
het plaatsen van tunnelkassen op het
perceel Hamsveldseweg 10 te Vor-
den.

DACHTVOORDE
NIET-ROKERS

De Gezondheidswijzen het informa-
tiecentrum van de GGD Midden-IJsel
heeft een tentoonstelling ingericht
over het thema roken. Van het roken
van tabak staat onomstotelijk vast dat
het schadelijk is voor de gezondheid.
Roken veroorzaakt hartkwalen, kan-
ker en longziekten. Roken is doods-
oorzaak nr. l in Nederland.

Van de bevolking in het Gewest Mid-
den IJssel rookt 38 procent. 30 pro-
cent heeft vroeger wel gerookt maar
doet dat nu niet meer, 32 procent heeft
nooit gerookt. Van de rokers wil het

merendeel (61 procent) stoppen.
Vooral diegenen die veel roken, meer
dan 30 sigaretten per dag, hebben
behoefte aan hulp bij het stoppen met
roken.

Over de voordelen van niet-roken en
de mogelijkheden om te stoppen met
roken heeft de Gezondheidswijzer
heel veel informatiemateriaal. Er is
een tentoonstelling ingericht, vooral
gericht op jongeren en de voordelen
van het niet beginnen met roken. Wat,
kun je kopen van het geld dat je uit-
spaart, betere conditie, geen vieze
gordijnen of gele plafonds etc. Bezoe-
kers kunnen een setje folders meene-
men. Deze folders kunt u ook telefo-
nisch aanvragen. De tentoonstelling
is vanaf l oktober te bezichtigen van
9.00 tot 12.00 uur. U kunt de Gezond-
heidswijzer vinden in de hal van de
GGD Midden-ÏJssel op de hoek van
de Schurenstraat/Hoge Hondstraat te
Deventer. Het adres is Schurenstraat
8a te Deventer.

Mensen uit de buurt van Zutphen kun-
nen ook terecht in de Thuiszorgwin-
kel van de zorggroep Oost-Gelder-
land, Laarstraat 15, 7201 CA Zut-
phen, tel. 06-8806.

Ook voor andere vragen bent u van
harte weJ^m in de Gezondheidswij-
zer. ^^

JfAF SLUITING AANSLUITING HET HOGE EN DE
BAAKSEWEG OPDERONDWEQ*

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Baakseweg, Rond-
weg, het Hoge zulllen de aansluitingen Het Hoge en Baakseweg op de Rondweg
afgesloten worden voor alle verkeer. De afsluitingen zullen ongeveer 2 maan-
den duren. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid door borden.

NZAMELING OUDE SCHOENEN
Op zaterdag, 23 oktober houdt de muziekvereniging 'Concordia' een inzame-
lingsaktie van gebruikt schoeisel in de kernen Vorden, Kranenburg, Wichmond
en Vierakker. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u inzamelaars verwachten.
Bent u niet aanwezig kunt u het schoeisel op een andere dag afgeven op het
adres Almenseweg 46 te Vorden (mw Heuvelink).

Op 23 oktober kunt u, behalve op bovengenoemd adres uw gebruikt schoeisel
ook afgeven op de onderstaande adressen:
- P. Kraayenveld, de Hanekamp 8 te Vorden;
- B. Oonk, Hoetinkhof 107 te Vorden;
- H. Romeijnders, de Banenkamp 5 te Kranenburg;
- mevrouw Lauckhart, Hanekamp 32 te Vorden;
- J. van Dijk, de Bongerd 3 te Vorden en tijdens repetities van de muziekvere-

niging vanaf 19.30 uur in het Dorpscentrum te Vorden.

Met de inzameling van oude schoenen steunt u niet alleen de muziekvereniging,
maar ook het milieu. De schoenen zullen voor hergebruik naar derde wereld
landen worden verscheept en komen dus niet terecht op de stortplaats of de
verbrandingsoven.

Wel geldt dat:
— de schoenen te repareren moeten zijn;

— het paren moeten zijn (bindt u ze dan ook als zodanig aan elkaar)
— sneeuwlaarzen, rubberlaarzen, schaatsen, skischoenen en klompen niet wor-

den ingenomen.

Verder zijn alle dames-, heren- en kinderschoenen welkom.

Wij verzoeken u de schoenen onverpakt aan de straat te plaatsen.

IN HET CENTRUM VAN HET DORPm~
Afgelopen maandag is gemeentewerken begonnen met het planten van bomen
in het centrum van het dorp. Er komen 23 bomen, l boom wordt verplant.

Bij de bibliotheek komen 7 kastanjes van 5 meter hoog. Langs de Zutphense-
weg voor het postkantoor en de firma Helmink komen 6 platanen tussen de 8 en
l O meter hoog. Deze worden waarschijnlijk dinsdag of woensdag geplant.

Wat later in het jaar komen langs de zuidzijde van de Zutphenseweg 9 zuileiken.
Voor de ABN/AMRO komt een linde van circa 4 meter hoog, stamomvang
40-50 cm.

De bomen zijn afkomstig van een kwekerij van de nationale Bomenbank in de
Alblasserwaard. Ze komen op diepladers naar Vorden.

Naast de Tuunte komt een varenbeuk. Deze boom wordt verplant. Hij heeft aan
de Nieuwstad bij de kruising Alexanderlaan gestaan.

De totale kosten voor het leveren, planten en verplanten zijn ongeveer
f 50.000,-.

NCVB en
Vorming/toerusting
In- de bestuursvergadering van de
NCVB en op de commissievergade-
ring van Vorming/toerusting besloot
men een avond te organiseren over
het onderwerp 'genetische manipula-
tie'. Mag alles wat kan? Moet alles wat
kan? Tegenwoordig vordert de kennis
van de genen zo snel dat men voor
nieuwe vragen komt te staan. Aange-
zien men gedeeltelijk dezelfde men-
sen vraagt om de avonden te bezoeken
en men dezelfde sprekers gevraagd
had, besloot men samen één avond te
organiseren.
Ds. Dekker werd gevraagd een inlei-
ding te houden over de ethische kant
en dr. Sterringa over de medische kant.
Na de pauze zal er gelegenheid zijn om
aan beide heren vragen te stellen. Ge-
spreksleider is dan de heer Baauw,
voorzitter van de commissie Vorming/
toerusting. De leiding van de avond be-
rust bij de NCVB. Een avond is wel
kort voor een dergelijk onderwerp
maar het leek de organisatoren erg be-
langrijk om dit aan de orde te stellen.
De avond wordt gehouden op 19 okto-
ber in het Dorpscentrum.

Bazar
in De Wehme
Dinsdag 26 oktober a.s. houdt de Wel-
fare van het Rode Kruis haar jaarlijkse
bazar. Op deze bazar worden handwer-
ken verkocht zoals tafellakens, lopers
(ook voorde kerst), schorti^.gehaakte
kleedjes, truien, sokken, pfl^en, knuf-
felbeesten enz.
Er staan twee grabbeltonnen: één voor
de kinderen en de andere voor de vol-
wassenen en een verloting zonder'nie-
ten'. Ook is er koffie en c^e verkrijg-
baar. De opbrengst van dflples is om
nieuw materiaal aan te schaffen. Het
doel van de Welfare is om mensen be-
zig te houden.
Bovengenoemde handwerken zijn ge-
maakt door deelnemers thuis en in De
Wehme. Hierbij worden ze begeleid
door een team van vrijwilligers. Door
een bezoek aan de bazar wordt dit
werk gesteund. Voor verdere gegevens
zie de advertentie volgende week in dit
blad.

Jong Gelre
Warnsveld
De rommelmarkt die werd gehouden
in De Boggelaar was gezellig en ge-
slaagd. De prijsvraag inzake het raden
van het gewicht van de konijnen, werd
gewonnen door de familie Van Til aan
de Vordenseweg. Zij ontvangen een di-
nerbon. Het exacte gewicht van deze
konijnen was 10 kg en 123 gram. Ver-
der wordt iedereen bedankt die aan
deze dag medewerking heeft verleend.
In het regiobestuur en ook in het afde-
lingsbestuur zijn er nog nieuwe men-
sen nodig. Wanneer er interesse be-
staat voor een bestuursfunctie laat dit
dan weten. Informatie: tel.05751-2011.

Opbrengst kollekte
De kollekte ten bate van de Nierstich-
ting heeft in de kerkdorpen Vierakker/
Wichmond het mooie bedrag van
f 1.714,50 opgebracht. Gevers en kol-
lektanten hartelijk dank.

Vrouwenclub Medler
Voor het eerst in het nieuwe seizoen
kwamen de dames bijeen op 11 okto-
ber waar zij door de voorzitter van
harte werden welkom geheten. Aaltje
Fokkink en Lineke Hendriksen kregen
een plantje aangeboden omdat ze
deze zomer fietstochten uitgezet had-
den.
Na de mededelingen gedaan te heb-
ben werden de notulen voorgelezen
door Lenie Walgemoet en nam Betsie
Weenk de financiën door. Na de pauze
werd ei bingo gespeeld met leuke prijs-
jes.
Op 25 oktober komen de dames weer
bij elkaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 17 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur Ev. N. Esmeijer,
Hoenderloo; 19.00 uur ds. T.J. Hagen, Westen-
dorp.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 17 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 16 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 oktober Pas-
toor E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel.
05753-1275.

Huisarts 16-17 oktober dr. Dagevos.
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, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ric Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts van zaterdag 16 oktober 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uurtir. Warringa, tel.
1277.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Breukink, iel. 1566.

Tandarts 16-17 oktober G.W. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-
ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in "het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, lek
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober mevr. Kamerling, tel.
1940, b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV Openingstijden kantoor in de maand okto-
ber: vr. 1 t/m vr. 15 okt. en za. 30 en zo. 31 okt.:
9.30-14.00 uur; za. 16 okt. t/m vr. 29 okt.:
9.30-15.00 uur. Aangepaste tijden i.v.m. toerak-
tief.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Oyerige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 oktober 10.00 uur ds. H.B. de Nee-
ling, Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 17 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 oktober Pas-
toor Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinde-
rafdeling .voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS
Afgelopen week was het dan zover:
niet minder dan 47 kubieke meter aan
goederen kon worden ingeladen voor
transport naar de Reformatorische
Kirchgemeinde in Sighetu, de partner-
gemeente van de Ned. Hervormde en
Gereformeerde Kerk van Vorden in
Roemenië. Tweehonderd dozen en
zakken kleding, schoeisel, dekens,
gymnastiektoestellen van 't Beeck-

land, schoolmeubilair van school 't
Hoge, tekentafels, naaimachines, een
stencilmachine, een orgel en een com-
plete waterpomp gingen mee en zijn
hopenlijk inmiddels in Sighetu aange-
komen. Aldaar worden ze opgeslagen
tot medio november wanneer enkele
leden van de werkgroep Partnerge-
meenen Oost-Europa zullen arriveren
om bij de distributie te helpen.
De werkgroep wil op deze plaats ieder-
een die - op welke wijze dan ook - het
transport mogelijk heeft gemaakt, har-
telijk danken.



ORDEN

Gratis
diffuser
t.w.v. 19,95* bij

alle permanenten

Gratis
Kerastase
haarverzorgingsset

t.w.v. 19,95*

Knippen,
wassen, kleuren

(Colorance) en
drogen

nu 39,95

Dinsdag 12 oktober gaan

de deuren open van Dim

Haarmode. In een gloed-

nieuwe salon aan de

Zutphenseweg in Vorden

kunt u kennismaken met

onze vakbekwame mede-

werkers. Na Borculo,

Neede en Winterswijk

profiteert nu ook Vorden

van een kapsalon met

allure. De gehele maand

oktober kunt u profiteren

van onze kennismakings-

aanbiedingen. U bent van

harte welkom bij Dini

Haarmode.

Dini Haarmode
Zutphenseweg 1 b
Tel. 05752-3336

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

Stauffer@
C O N C E P T

Snel een betere conditie en een beter
figuur met het Stauffer-Concept en
de Zonnestudio van..

Stüdi
D O E T • M

FIGUURCORRECTIE
& ZONNESTUDIO

Dr. Huber Noodtstraat 73, Doetinchem, Tel. 08340 - 61661
Dagelijks van 7.30 - 22.00 uur.

GEMEENTE
VORDEN

•

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
terinzagelegging beschikking (art. 13.22, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 15
oktober 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:
1. de heer H.B.J. Snellink, Bekmansdijk 4, 7251 MJ

Vorden. Adres inrichting: Bekmansdijk 2 en 4 te
Vorden;

2. Mts. Stapelbroek-van Driel, Vierakkersestraatweg
15, 7233 SB Vierakker. Adres inrichting: Vierakker-
sestraatweg 15 te Vierakker;

3. Internationaal Transportbedrijf J.J. Woltering en
Zn. B.V., Het Hoge 23, 7251 XT Vorden. Adres
inrichting: Industriewég ongenummerd.

De nummers 1 en 2 betreffen nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunningen voor een agra-
risch bedrijf.
Nummer 3 betreft een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een transportbedrijf waarbij de
hoofdactiviteit uit vleesvervoer bestaat en tevens het'
reinigen, onderhouden en stallen van transportvoer-
tuigen zal omvatten.
De strekking van deze beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
'komstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe
'omgeving is de vergunning verleend onder de voor
[dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het'
'belang van de bescherming van het milieu.

De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van
de ontwerp-beschikkingen.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 15 november 1993.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
107 van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van
genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht ver-
klaarde beschikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.
Datum: 12 oktober 1993

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

Uw briefpapier
komt overal..

Hoc zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1086 CtRIlFICUTHQUOER

10.98

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jong Belegen
Delicateurkaas
l kilo

Friese Nagelkaas Belegen
500 gram 7.45

Blue Note romige blauwschimmelkaos

100 gram

Kruidënboter
100 gram

Notenmix v/h Huis
250 gram

2.89

2.25

2.75

3.19

2.69

1.98
Heeft U een feest, laat dan uw borrelhapjes
verzorgen door 'Le Chateau'.

Roomborstplaatjes
100 gram

Schwarzwalder Schinken
l00 gram

Biogarde Yoghurt bosbessen
'/2 literbeker

'

MESSCHERP:
MAGERE

HAMLAPPEN

1 kiio 9,45
geldig donderdag- vrijdag-zaterdag

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k>io 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakt 1 HO 1 2,50
Magere Varkenslapjes 1 kn0 7,95

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,75

SPECIALITEITEN

Pampaschijven
5 halen

4 betalen

Gegrillde Achterham
100 gram 1,95

Gebraden Varkensrollade
,1,65

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

VERGEER KAAS - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Belegen Kaas 1 kilo 10,95

Castello Bleu 100 gram 2,39
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

B rood moet lekker zi mi
Ons brood IS lekker en gezond.

übakken hei zelf en dat kunt U proeven!

AANBIEDING :
BOTERKOEK of KARAMELKOEK
van 5,25 voor _

KRENTEBOLLEN e HALEN 5 BETALEN

Alle soorten APPELGEBAK
5 HALEN _ 4 BETALEN

250 gram SPECULAAS
voor de prijs van 2 ons
WEEKENDSNIT NU 6,75

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor u!
VORDEN -Telefoon 1373

EXCLUSIEVE WONINGEN

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

bel vooreen afspraak:

BPO
BOUWPLMICEflTlttin
exploitatiemaatschappij hengelo gld. bv

Banninkstraat21. Tel. 05753-2588



Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken, die onze
huwelijksdag tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.
Het was grandioos.

Mike en Anneke
Bouwmeister

Vorden, oktober 1993

Henk en
Nel ie Holsbeeke

willen langs deze weg ieder-
een bedanken, die hun 50-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Enkweg 24, Vorden

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder en
oma

E. Brummelman-
Nijkamp

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Vorden, oktober 1993

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE HUUR: paardestalllng
met weidegang inclusief ver-
zorging. Tel. 05752-1416.

• TE KOOP: consumptie-
aardappelen Surprise en Bild-
star. Steenblik, Nieuwenhuis-
weg 4, Vorden. Tel. 05753-
1770.
• Kennel van Ruurloos Home
biedt te koop aan jonge bou-
viers met stamboom. Tel.
05735-1303.

• TE KOOP AANGEBODEN:
gashaard, merk Faber,
schouwmodel, weinig ge-
brand, f 750,-; 2-zits bank,
stoffen bekleding, blauw/grijs,
f 500,-; home-trainer (fiets)
merk Alpina, 1150 km gere-
den, f200,-; stereo-toren in
kastje, merk Akai met Pioneer
boxen, f 300,-; Opel Corsa
LS, bouwjaar 1983, APK-
gekeurd, f 2.500,-. Te bevra-
gen: Hoetinkhof 92 te Vorden.

• Wie wil ons helpen bij de
verzorging van de paarden
evt. andere werkzaamheden.
Tevens te koop gevraagd:
een diepvrieskist. Koeslag,
Hengeloseweg 10, Ruurlo. Tel.
05735-1687.

• GEVRAAGD: Hollandse
eikels. Peppelman, Kerkhof-
laan 1A, Vorden. Tel. 05752-
2728.

• TE KOOP: 2 jonge
hondjes, reuen. Tel. 05752-
6625.

• TE KOOP: 35 m2 gebruikte
klinkers; 36 st. grinttegels
60x100x7 cm; 84 st. betonte-
gels 30x30 cm. Tel. 2960.

• GEVRAAGD: flinke huis-
houdelijke hulp, één ochtend
per week. Tel. 05754-1431.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

Drukkerij
WEEVERS

TE KOOP:

WAXJASSEN
(WATERDICHT)

in de kleuren groen, blauw
en rood.

VANAFF110.-
Tijdelijk met potje wax

cadeau!

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Harry Klein Brinke
en

Christine Kappert

willen elkaar het 'ja-woord' geven op
donderdag 21 oktober 1993 om
11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

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

Brinkerhof 48, 7251 WR Vorden

Met leedwezen moeten wij kennis geven van het
overlijden van ons lid

TON HULSEBOS

Zijn betrokkenheid bij de vereniging zal in onze3

gedachten blijven voortleven.

Bestuuren leden
Biljartvereniging "t Proathoes'

Vorden-Linde 11 oktober 1993

Op zaterdag 23 oktober a.s. hopen
wij ons 40-jarig huwelijk te
herdenken.

Herman Klein Kranenberg en
Mina Klein Kranenberg-Weenk

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in Zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3, Hengelo (G).

oktober 1993
Julianalaan 2, 7255 EE Hengelo (G)

Heden ontvingen wij het droevige bericht van
het overlijden van onze oud-voorzitter de heer

A.M. HULSEBOS

Zijn betrokkenheid en inzet voor onze vereni-
ging tijdens zijn voorzitterschap zal bij s.v. Ratti
blijven voortleven.

Bestuur, leden en donateurs s.v. Ratti.

Vorden, 11 oktober 1993

Op 22/11, 29/11, 2/12 en
6/12 gaan wij naar de

VIJF-UUR SHOW
bij RTL 4

Vertrek:
Vorden 14.00 uur
Zutphen 14.15 uur

Kosten:
f 35,- p.p. incl. wildschotel

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14

VOORST

Tel. 05758-1334

Op vrijdag 22 oktober a.s. hopen wij

J. Korenblek

R. Korenblek-Norde

met hun kinderen en kleinkinderen
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

oktober 1993
Pastorieweg 7, 7251 AK Vorden

HERFSTAANBIEDING
donderdag f m zaterdag

Müsli-Kruidkoek
gevuld met noten en rozijnen

NU voor

* * * * * * * * * *

Nieuw! Dino-Bollen
gevuld met krenten, rozijnen,

appel en spijs

1,25NU per stuk

* * * * * * * * * *

SPECIALE ZATERDAGAANBIEDING:

Warme gevulde Koeken

per stuk 0,90

Om niemand te vergeten hopen wij
dat u dit als een persoonlijke
uitnodiging beschouwd.

Op zondag 17 oktober 1993 zijn wij

Bennie en Hermien Berkelaar-
Engbers

25 jaar getrouwd.

Wij willen dit samen met u vieren op
vrijdag 22 oktober 1993.
U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-17.00 uur ot vanaf
19.30 uur in zaal „den Bremer", Z.E.
Weg 37 te Toldijk.

Oktober 1993.
Schiphorsterstraat 5, 7227 NG TOLDIJK

NU BINNEN

Nieuwe kollektie

Nike

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden

Nieuwstad 32-7251 AJ

Uitnodiging
Onze kok, de heer J.C. Draafsel, zal na een
32-jarig dienstverband gebruik maken van
de mogelijkheid tot vervroegde uittreding.

Op vrijdag 22 oktober 1993 bieden wij hem
een afscheidsreceptie aan in 'de Wehme'
en wel van 15.30 tot 18.30 uur.

Wij nodigen alle belangstellenden uit om
afscheid van hem te komen nemen.

Namens het Bestuur van de Stichting tot
Huisvesting van Bejaarden te Vorden.

B. Bekman, voorzitter.

J.Wesselink,
secr./penningmeester.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

b MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

WILINK
INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

17 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TEN KATE

Zutphenseweg 2. Vorden
Telefoon 2219

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat, na
een liefdevolle verzorging in 'Slingerbosch' te
Zutphen, van ons is heengegaan onze zorg-
zame vader, groot- en overgrootvader

ALBERT JOHAN MAALDERINK
WEDUWNAAR VAN WILLEMINA BUKMAN

op de gezegende leeftijd van 88 jaar.

Vorden : Ali Schouten-Maalderink
Arnhem : Annie en Bertus Arfman-

Maalderink
Voorstonden : Willy en Jan Holtslag-Maal-

derink
Vorden : Jan en Dinie Maalderink-

Welmer
Bennebroek : Henk en Annie Maalderink-

Smit
Klein- en achterkleinkinde-
ren

10 oktober 1993
Correspondentie-adres:
J.W. Maalderink, Hoetinkhof 10,7251 XN Vorden

De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Monuta, het Jebbink 4a te Vorden,
alwaar gelegenheid is tot condoleren en
afscheidnemen woensdag 13 oktober van 19.00
tot 19.30 uur.

De uitvaartdienst zal worden gehouden donder-
dag 14 oktober om 13.00 uur in de Ned. Her-
vormde Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

&
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

RUNDIRGIHAKT
500 gram O j^7O

Bij aankoop van 200 gram vleeswaren

50 gram naar keuze GRATIS
OP = OP

ZATERDAGKRAKER:

5 KUIKENBOUTEN
voor 4,98
KEURKOOPJE

DONDERDAG 14 OKTOBER:

Hacheevlees
500 gram 6,50

SPECIAL

Elzasser
Geschnetzeltes

100 gram l .OO

VLEESWAREN
SPECIAL

Gebraden
Canadese Rib

100 gram

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

APPEL- EN PERENFEEST:

Cox-Orange, Elstar, «Jonagold,
Goudreinetten, Jonagored of

Golden Delicious
NU

MIDDELMAAT KL /GROTE MAAT KL l

3 KILO 3 KILO

3,95 4.95
ZATERDAGKRAKBR:

Hand-(Doyenné) of
Stoof» (Gliezer'Wilderman)

PEREN
2 kilo voor 0,90

MAANDAG
18 OKT.:

PANKLARE
Witte Kool

500 gram 1 fc.0

DINSDAG
19 OKT.:

PANKLARE
Champig-
nonmix

500 gram fcOU

WOENSDAG
20 OKT.:

PANKLARE
Boerenkool

500 gram 1 %/ 0

d*

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

HEERLIJK GEVULDE

Roomboter
Speculaastaartjes

met 100% amandelspijs

nu van 9,50 voor 7.95

met ragout, kaas, ham/kaas of
knakworst

NU

TOMPOUCEN
gevuld met Zwitserse room

6 HALEN 5 betalen

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



— Toen ik enkele dagen geleden aan
de voorlichter van de gemeente
Ruurlo vroeg om wat achtergrondin-
formatie over u, zei hij dat zoiets niet
voorradig was. Is dat niet een beetje
vreemd?
'Eerlijk gezegd vind ik dat een goede
ontwikkeling. Ik ben van mening dat
het beleid dat wij hier voeren, belang-
rijker is dan de personen die zich
daarmee bezig houden. Onze taak als
gemeentebestuur is om zo onopval-
lend mogelijk door te werken. Dat is
ons motto. Onopvallend en in goed
samenspel zo veel mogelijk zaken
van de grond te laten komen.'

— Wat klinkt dat bescheiden.
'Je moet het zo zien: als burgemeester
van een gemeente kun je geen indi-
vidualist zijn. Je maakt deel uit van
een team. Toen ik in 1965 in mijn
vorige gemeente startte, ben ik gelijk
begonnen met het verdelen van de
portefeuilles. Dat was toen nog een
novum. Ik heb dus van meet af aan dat
collegiale bestuur, dat teamwork, als
vanzelfsprekend ervaren. En eerlijk
gezegd voel ik me daar ook het pret-
tigst bij. Ik doe mijn werk het liefst in
stilte en samen met andere mensen. Ik
ben dan ook beslist niet iemand die
graag in de schijnwerpers staat.'
Burgemeester Ordelman werd op 2
januari 1931 geboren in Groenlo.
Oftewel Grolle, zoals hij dat zelf zegt.
In deze plaats ging hij naar de mulo en
maakte in die tijd ook heel bewust de
oorlog en de werkloosheid van zijn
vader mee. 'Toen ik vijftien was ver-
huisden we naar Den Haag. Mijn
vader had daar werk gevonden en we
gingen dus met het hele gezin naar het
westen toe. Dat was in 1946. Ik heb
daar een heerlijke tijd gehad. Ik vind
het wel eens jammer dat de mensen
hier denken dat de wereld begint en
eindigt in de Achterhoek. Ik ben een
volbloed Achterhoeker, maar ik weet
uit eigen ervaring dat er meer is dan
de Achterhoek. Ik kijk dan ook nog
steeds met genoegen terug op de
periode dat ik in het westen van het
land heb gewoond. In Den Haag heb
ik mijn HBS-diploma gehaald.
Vervolgens ben ik toen gemeente-
administratie en middelbaar staats-
recht gaan studeren en verder heb ik
maatschappelijk werk gedaan. Al
mijn vakstudies heb ik dus zogezegd
in het westen gevolgd.'

— Waarom heeft u voor de ambtena-
rijgekozen?
'Dat is een heel bewuste keuze
geweest. Ik vertelde u zojuist dat mijn
vader een tijd werkloos is geweest. Ik
heb al die ellende dus van dichtbij
meegemaakt. Ik kom uit een heel
gewoon milieu en een stukje zeker-
heid was natuurlijk vreselijk belang-
rijk na die oorlog. Vandaar ook dat ik
voor die zekerheid heb gekozen. Ik
vond het namelijk heel erg belangrijk
om vast werk te hebben en vast werk
te houden.'

— De ambtenarij was dus geen jon-
gensdroom.
'Nee, ik wilde altijd sportjournalist
worden. Ik was een enorme sport-
freak, dat ben ik nog steeds overigens,
en het leek me zo leuk om van mijn
hobby mijn beroep te maken. Lekker
overal vooraan staan met je neus,
alles meemaken, overal bijhoren. Dat
lijkt natuurlijk hartstikke mooi op die
leeftijd. Ik was toen een jaar of acht-
tien, negentien toen ik met dat idee
rondliep.'

— Heeft u er nooit spijt van gehad dat
u niet de sportjournalistiek bent inge-
gaan?
'Nee, dat niet. Ik denk dat ik het sport-
wereldje op den duur te klein zou heb-
ben gevonden. Als je elke week moet
schrijven over alleen maar voetbal,
dan is de wereld toch wel wat klein.
Nee, geef mij dan maar het burge-
meestersambt. Het ene ogenblik praat
je over ruimtelijke ordening, dan over
agglomeratatiezaken, je hebt ge-
sprekken met de locale bevolking.

In gesprek met, Burgemeester
Ordelman

Burgemeester Ordelman van Ruurlo:

'Ik sta niet graag
in de schijnwerpers'
'Gemeente Ruurlo, goedemorgen'. Als ik de telefoniste van de
gemeente Ruurlo vraag of ik burgemeester Ordelman mag spre-
ken, word ik tot mijn verbazing rechtstreeks doorgeschakeld. Nor-
maal gesproken krijg je dan eerst nog de secretaresse van een bur-
gemeester aan de lijn, die afweegt of jouw telefoontje belangrijk
genoeg is om de burgervader te storen. Ook de afspraak voor een
interview is snel gemaakt. 'Mijn motto is altijd: of ik heb tijd of ik
maak tijd. Het is dus niet zo dat wij ons op het gemeentehuis
afschermen van de buitenwereld', aldus burgemeester Ordelman
(62). 'Datzelfde geldt voor de plaatselijke bevolking. Als zij mij
nodig hebben, dan ben ik er. Daarom wilde ik in 1978 ook juist
burgemeester van Ruurlo worden. Het kleinschalige trok mij
enorm aan. Hier heb je nog het persoonlijke contact met de men-
sen. Dat zou je als burgemeester in een grote stad niet hebben.'

Tekst: Peter Besselink
Foto: Nicole Schrok

In één week heb je misschien wel der-
tig, veertig onderwerpen die aan de
orde komen. Dat maakt het burge-
meestersambt juist zo boeiend. En om
dan terug te komen op uw vraag: nee,
spijt heb ik allerminst.'
Ordelman begon in 1950 zijn ambte-
lijke loopbaan op de afdeling onder-
wijs van de gemeente Den Haag,
alwaar hij zijn vrouw leerde kennen
die daar als secretaresse werkte. In
1958 vertrok het tweetal naar het oos-
ten van het land. De heer Ordelman
had een nieuwe baan gevonden op de
afdeling sociale zaken van de
gemeente Oldenzaal. 'Daar heb ik
gezeten van 1958 tot 1965. Vervol-
gens zijn we weer naar het westen
gegaan. Ik werd toen burgemeester in
Heerjansdam, dat ligt tussen Rotter-
dam en Dordrecht. En de rest van het
verhaal is bekend. In 1978 ben ik bur-
gemeester van Ruurlo geworden en
dat bevalt me zo goed dat ik dat nog
steeds ben.'

— Wat is er zo leuk aan Ruurlo?
'Vooral het kleinschalige trekt mij
enorm aan. Ik ben een man van de
grote lijnen, maar wat werk betreft
van de kleine schaal. En wat dat
betreft voel ik me hier als een vis in
het water. Hier heb je nog het per-
soonlijke contact met de mensen. Dat
zou je als burgemeester in een grote
stad niet hebben. Je krijgt veel men-
sen op bezoek, je kent de mensen, je
kent de achtergronden, je kunt nog
eens heerlijk dialect praten. Dat is
toch heerlijk. Dat zou een burgemees-
ter van een grote plaats mij niet na
kunnen zeggen.'

- U leeft dus een onbezorgd leventje
in Ruurlo. O f lijkt dat maar zo?
'Ik geef toe, ook hier in Ruurlo is het
niet altijd rozegeur en maneschijn. Ik
noem u één voorbeeld: het steeds nij-
pende tekort aan financiële middelen.
Het aantal taken dat wij door het rijk

krijgen toegeschoven neemt toe, ter-
wijl het geld daarvoor uitblijft. Dat is
een ingrijpend probleem...'

— En dat levert frustraties op?
'Dat levert inderdaad frustraties op.
Het rijk en de provincie schuiven
steeds ruAr taken naar de gemeenten
toe. Daf^P^p zich niet erg, maar als
blijkt dat aan die parachute geen geld-
buidel hangt, dan is dat wel een beetje
frustrerend. Die bezuinigingen zetten
nog steeds door. Met veel ophef krij-
gen de ̂ fceenten meer en meer taken
toebedeeW terwijl daar geen extra
geld tegenover staat. Daar komt nog
eens bij dat de werkweek van de amb-
tenaar steeds meer ineen schrompelt.
Door verlof, cursussen en symposia
wordt de werkweek steeds korter. Op
die manier ontstaat er dus een span-
ningsveld tussen enerzijds de burger
die vindt dat op alle momenten van de
dag die ambtenaar er moet zijn, en
anderzijds de ambtenaar die steeds
minder achter zijn bureau zit en steeds
meer te doen krijgt omdat de provin-
cie en het rijk allerlei taken afstoten.
En als dan ook nog eens de financiële
middelen vanuit Den Haag ach-
terblijven, dan is de cirkel rond. Dat
soort zaken dat geeft mij toch wel
grote zorgen.'

— U had gewoon sportjournalist
moeten worden. Dan was u van alle
ellende afgeweest!
'Het leven is lusten en lasten. Dat
betekent dus dat mijn vak leuke en
minder leuke kanten heeft. Dat neemt
niet weg dat het een buitengewoon
boeiend vak is. Ik signaleer nu slechts
de knelpunten. Je hebt een ruggegraat
gekregen om te gebruiken en je moet
dan ook niet op de vlucht gaan, zodra
het moeilijk begint te worden.'

— Bent u dag en nacht bezig met uw
werk, of is er meer?
'Ik ben bezeten van mijn werk, maar
mijn werk is niet alles. Ik fiets graag,

ik wandel graag en ik heb daarnaast
nog een aantal andere liefhebberijen.
Ik studeer voor mijn hobby bijvoor-
beeld Duits. Duitse literatuur, daar
heb ik erg veel belangstelling voor.
En ook Nederlandse literatuur. Verder
houd ik van geschiedenis en van kerk-
geschiedenis. En - dat heb je mis-
schien al wel gehoord - ik maak nog
wel eens gedichten. Dat is heerlijk om
te doen. Enerzijds vind ik het name-
lijk leuk om met taal bezig te zijn en
daarnaast is het een mooie manier om
zaken van je af te spreken, dingen van
je af te schrijven.'

— Kent de plaatselijke bevolking de
dichter Ordelman ?
'Dat weet ik niet. Alhoewel, een tijdje
geleden ben ik ook al eens geïnter-
viewd over het feit dat ik gedichtjes
maak. Daar heb ik toen ontzettend
veel reacties op gehad. Maar in feite
maak ik al jaren gedichten. Men zegt
ook wel eens tegen mij: 'Je moet je
gedichten bundelen en een uitgever
gaan zoeken.' Ik ben nu dan ook een
beetje aan het aftasten hoe de
mogelijkheden liggen. Maar het
belangrijkste voor mij is het feit dat ik
ze maak. Dat is voor mij veel belang-
rijker dan dat .ze in een boekje komen
te staan.'

— Waar gaan uw gedichten over?
'Dat kunnen dingen zijn die mij irrite-
ren of onderwerpen die mij aanspre-
ken. Om een voorbeeld te noemen, ik
behandel vaak thema's als vriend-
schap, trouw en de dood. De laatste
eer brengen aan iemand, dat is zo'n
thema dat mij bezig houdt. Vaak gaan
mensen naar begrafenissen, terwijl
men in het leven in feite de kans heeft
laten liggen. Daar schrijf ik dan over.
Kijk, als een goede vriend van mij
komt te overlijden en ik kan niet naar
zijn begrafenis, dan zou mij dat spij-
ten maar het is niet doorslaggevend.
Het gaat er bij mij om hoe je tijdens
het leven met elkaar omgaat. Wat je
dus samen hebt gedaan, maar ook
welke kansen je hebt laten liggen in
het leven. Want wees eerlijk, we
schenken vaak veel te weinig aan-
dacht aan elkaar. En als we aandacht
aan elkaar schenken dan is het omdat
we iets van elkaar gedaan willen heb-
ben. We zijn dan niet geïnteresseerd
in de persoon zelf, maar in de functie
die hij bekleedt. Een-receptie in de
zakenwereld is een mocÉ»orbeeld.
Het is dan heel aardig om studie te
maken van het feit wie met wie praat.
Invloedrijke personen hoeven bij
wijze van spreken maar op één plek te
blijven staan en iedereen^ kom dan
vanzelf naar hen toe. W^B hiermee
wil zeggen is het volgenoe: in het
leven zijn er in feite heel weinig ont-
moetingen. Je komt een heleboel
mensen tegen maar je ontmoet er heel
weinig. Begrijp je wat ik bedoel?'

— Het argument is ook vaak: ik heb
het zo druk, ik heb nu geen tijd.
'Dat is ook één van de ergste dingen
van deze tijd. Ik zeg dat ook wel eens
als ik ergens geen zin in heb, maar in
feite heb je natuurlijk altijd tijd. Als
het vandaag niet is, dan is het morgen
wel. Het is gewoon een kwestie van
tijd maken.'

— U bent nu 62 jaar. Blijft u tot uw
65e burgemeester van Ruurlo?
'Kijk, ik had natuurlijk allang in de
vut kunnen gaan. Toch heb ik daar
geen gebruik van gemaakt. Dat was
een heel bewuste keuze en in feite had
ik daar drie goede argumenten voor.
Ten eerste laat mijn gezondheid het
toe om door te blijven werken. Daar-
naast doe ik mijn werk met plezier en
ten derde is het ook niet zo dat ik nu
plots allerlei andere activiteiten wil
gaan ontplooien. Ik heb in mijn leven
altijd een gunstig evenwicht weten te
vinden tussen mijn werk en mijn pri
véleven. Dus het is niet zo dat ik wat
in te halen heb. Ik vind het triest als ik
collega's hoor zeggen: 'Ik moet nog
wat inhalen'. Want dan heb je in feite
een kans gemist. Ik blijf dus gewoon
tot mijn 65e doorwerken.'

Keep them Rolling bij het
Achterhoeks Museum 1940/45
Om te vieren dat het Achterhoeks Mu-
seum 1940/45 nog 4 maanden kan blij-
ven zitten in de oude AH supermarkt te
Hengelo Gld., is groep Achterhoek/
Twente van Keep them Rolling benaderd
voor een concours d'elegance.

De leden van deze vereniging tot in-
standhouding van historische mili-
taire voertuigen komen dan ook met
een twintigtal voertuigen naar het cen-
trum van Hengelo Gld. midden voor
het museum. Op zondagmiddag 17 ok-
tober zijn er Willy's Jeeps, Dodges,
GMC's, Chevrolet kraanwagens en
zelfs een echte gepantserde Dingo
Scoutcar te bezichtigen.
Deze voertuigen zijn allemaal in een

zo origineel mogelijke staat terugge-
bracht en de eigenaren zullen er graag
iets over vertellen. Natuurlijk is het
Achterhoeks Museum deze hele mid-
dag ook opengesteld en dat blijft het
tot en met 30 januari 1994 in deze loca-
tie op iedere zondagmiddag.
Extra openingstijden zijn er de hele
herfstvakantie iedere middag, dat is
dus van 17 t/m 24 oktober.
Het museum dat de afgelopen drie
maanden al enkele duizenden bezoe-
kers uit het hele land heeft geboeid, is
dus een bezoek dubbel en dwars
waard en zeker op 17 oktober met
Keep them Rolling. Achterhoeks mu-
sum 1940/45, Raadhuisstraat 4, Hen-
gelo Gld.

Buurtvereniging 'De Haar'
vierde derde lustrum
Begonnen als een commissie die activi-
teiten organiseerde voor alle kinderen in
de straat is buurtvereniging 'De Haar'
ontstaan. Op 17 maart 1978 werd deze
commissie omgezet in een officieel be-
stuur bestaande uit de heren Schmitz,
Eijkelkamp en Bos en de dames Kan en
Besselink.

De huidige buurtvereniging organis-
eert ongeveer zes activiteiten per jaar,
waarvan de jaarlijkse feestavond en de
barbecue in de straat hoogtepunten
zijn.
Ter viering van het derde lustrum werd

afgelopen zaterdag de buurtvereni-
ging opgehaald met een bus en werd er
afgereisd naar café Halfweg in Beltrum
alwaar een humoristische avond werd
gepresenteerd waarbij menig traantje
rolde. Gedurende de avond werden
twee leden van de buurtvereniging 'ge-
trouwd' compleet met receptie en ca-
deaus en dat resulteerde bij terug-
komst in de straat spontaan in het ver-
sieren van de tuin van de bruid.

De avond vloog voorbij en zo was de
viering van het derde lustrum al weer
een feit.

Weekendrecept
Keurslagerij
Vlogman
Pizza met gehakt
Bereidingstijd: 40 minuten.
Rijstijd: 45 minuten.
Oventijd: 20-25 minuten.

Benodigdheden voor 2-4 personen:
250 gram bloem; 15 gram gist; 3 eet-
lepels olijfolie of andere olie; zout; l
eetlepel gedroogde nasigroente (uit
een zakje); l klein ei; 2 verbrokkelde
oudbakken boterhammen zonder
korst; l middelgrote fijngesnipperde
ui; 400 gram rundergehakt; l mes-
punt sambal oelek; 5 ontpitte hele
en 5 ontpitte gesnipperde zwarte olij-
ven; peper; ketjap manis of Chinese
sojasaus; l eetlepel fijngeknipte pe-
terselie.

Benodigd keukengerei: deegkom, ge-
haktkom, boterkwast, bakplaat, deeg-
roller, oven (210 graden Celsius, gas-
stand 4-5).

Bereidingswijze:
Zeef de bloem in de kom of op het
werkblad en maak een kuiltje in het
midden.
Los de gist op in 4 eetlepels lauw-
warm water. Giet de gistoplossing
met l deciliter lauwwarm water in
het kuiltje.
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 theelepel zout erdoor.
Laat het deeg afgedekt met een doek
op een warme tochtvrije plaats 30
minuten rijzen.
Bestrijk de vorm of bij het ontbre-

ken daarvan het midden van de bak-
plaat dun met olie.
Week de nasikruiden in 1-2 eetlepels
kokend water in de gehaktkom. Doe
het ei, het brood, de ui en het ge-
hakt erbij. Voeg naar smaak sambal
er aan toe.
Houdt de hele olijven apart. Roer de
snippers door het gehakt en maak
dat pikant van smaak met peper,
zout en ketjap. Zet het gehakt afge-
dekt apart.
Schuif het rooster in het midden van
de oven en verwarm die voor.
Kneed het deeg na het rijzen nog-
maals 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.
Bestrijk de bakplaat dun met olie.
Leg de deeglap erop. Laat het deeg
op een warme plaats opnieuw 15 mi-
nuten rijzen.
Kneed het gehakt door. Druk het
met de palm van de hand uit tot een
gehaktkoek met een doorsnede van
ongeveer 20 centimeter.
Leg het gehakt op het deeg. Maak de
bovenzijde van het gehakt met een
vork rul. Bestrijk het deeg en het ge-
hakt met de rest van de olie.
Zet de pizza in de oven en laat het
gehakt en het deeg gaar en mooi van
kleur worden.
SDerveer de pizza warm. Gameer
met de hele olijven en de peterselie.
Tip van de kok: maak het deeg even-
tueel met een kant en klare brood-
mix.

Foto's gevraagd
voor bijzondere tentoonstelling
Het hele jaar door worden in 'de Galerij'
van de Vordense Openbare Bibliotheek
tentoonstellingen georganiseerd. Deze
hebben zoveel mogelijk te maken met
het culturele leven in ons dorp zodat het
werk van Vordense schilders en teke-
naars en andere plaatselijke kunstzin-
nige activiteiten ruime aandacht krijgen.

In december a.s. zal een bijzondere
tentoonstelling worden gehouden
waarin Vorden wel héél centraal staat.
Dat is de foto-expositie 'Beeldschoon
Vorden'. Een aantal foto's dat- is inge-
zonden voor de gelijknamige fotowed-
strijd en een groot aantal foto's van
oud-Vorden zullen hier worden geëx-
poseerd. Dit alles gebeurt in het kader
van het 'Jaar van de Ouderen' waar-
voor een werkgroep van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) dit
jaar al vele activiteiten heeft georgani-
seerd.

Gevraagd: oude Vorden-foto's
Dank zij diverse relaties beschikken de
organisatoren van de expositie al over
een aantal interessante foto's. Maar

het is wel zeker dat inwoners van ons
dorp nog meer foto's van vroeger bezit-
ten die niet eerder in het openbaar zijn
getoond. Daarbij gaat het niet alleen
om foto's van gebouwen, maar vooral
ook om groepen mensen en gebeurte-
nissen.
Om veel extra werk te voorkomen zou
het fijn zijn als ieder die nog foto's van
oud-Vorden in bezit heeft de werk-
groep een briefje zou willen schrijven.
Of telefonisch wil melden dat er foto's
beschikbaar zijn. Natuurlijk krijgt u,
wanneer uw foto's worden gekozen
voor de tentoonstelling, deze in goede
staat terug. De werkgroep heeft ze al-
leen nodig voor de tentoonstelling die
van 6 tot 24 december in de biblio-
theek wordt gehouden.
Wilt u uw brief of telefoontje richten
aan de SWOV, Raadhuisstraat 5,7250
AB Vorden, telefoon 05752-3405, al-
leen 's-morgens. Of telefonisch aan de
heer J., van den Broek, 1375 die de ten-
toonstelling in zal richten. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking de ten-
toonstelling 'Beeldschoon Vorden' tot
een succes te maken.

Vereniging De Zonnebloem
Zaterdag 30 oktober a.s. houdt de ver-
eniging De Zonnebloem haar jaarlijkse
ontspanningsmiddag voor de regio Us-
selstreek in de Hanzehof te Zutphen.
Deelname is bedoeld voor alle aan huis
of inrichting gebonden zieken, gehandi-
capten en hulpbehoevende en alleen-
staande ouderen van alle gezindten.
Vooral ook rolstoelpatiënten komen in
aanmerking.

Het is de organisatoren weer gelukt
enige landelijk zeer bekende artiesten
voor het programma te contracteren.
Hans Kazan zal deze middag de gast-
heer zijn en de gasten verwelkomen.
Peter Jongeneel en Hans Verhoeven
zorgen voor de muzikale begeleiding
met gezellige Nederlandse liedjes.
Hans Kazan presenteert op eigen on-
overtroffen wijze 'Prijzenslag'. Saskia

en Serge met liedjes uit hun uitge-
breide repertoire, waaronder hun aller-
nieuwste hit 'Als je zacht zegt...' maar
ook het vertrouwde 'Zomer in Zee-
land'. Hans Kazan gaat voor een bab-
beltje de zaal in en Helen Shepherd
zingt bekende Hollandse liedjes die ie-
dereen mee kan zingen. Ben Cramer is
na zijn Amerikaanse avontuur weer te-
rug bij het Nederlandstalige repertoire.
Tevens zingt hij liedjes van zijn nieuwe
CD 'Alles wordt anders' waar hij veel
succes mee heeft. Hierna volgt een fi-
nale met alle artiesten.

Voor opgave en inlichtingen kan men
terecht in Vorden bij mevr. A. Wolte-
ring, tel. 05752-1746 en voor Wich-
mond/Vierakker bij mevr. M.J.M.
Klein Kranenbarg, tel 05754-1269 en
bij alle Zonnebloemmedewerkers.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten: Carter Alan:
On tour met U2; D.A.M, van Berkel:
Op de valreep: (ver)laat ouderschap;
Bets van Boxel: Clowns; Boudewijn
Büch: Het IJspaleis; Eugen Drewer-
mann: Exegeses en dieptepsycholo-
gie; Eileen Goudge: De dochters van
Eve; Ardy Groen: Basishandleiding
Lotus 1-2-3; Youp van 't Hek: Eerst de
man, dan de bal; Toon Hermans: Het
water is heerlijk; Margaret Hobbie: De
kleine WordPerfect voor Windows
gids; Theo Joekes: De ontzetting; Da-
vid Joyce: Tuinieren in de venster-
bank; Barry Neil Kaufman: Voor ge-
luik kun je kiezen; Stephen King: Do-

lores Claiborne; Kees van Kooten: Ver-
plaatsingen; M.J.C.M. Krekels: Basis-
cursus MS-Dos 6; Annie Oosterbroek-
Dutschun: Het geslacht Bronkhorst;
Paulien Osse: Handboek werkende
ouders; Amos Oz: De derde toestand;
Christopher Sandford: Mick Jagger:
een levende rocklegende; Willie Schil-
thuis: Biologisch-dynamisch tuinieren
in de praktijk; Jan Siebelink: Ver-
dwaald gezin; Susan Sussman: Nu is •
het mijn beurt; HennyThijssing-Boer:
Een roep in de nacht; Sue Townsend:
De koningin en ik; Joh.G. Veenhof:
De weg naar huis; Weg van de snelweg
1993; Belle van Zuylen: Mijnheer
Saint Anne.
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Chef-kok Han Draafsel neemt afscheid
van De Wehme

Na een loopbaan van tweeëndertig jaar neemt Han Draafsel op 22 oktober afscheid
van bejaardenhuis De Wehme waar hij met veel plezier als chef-kok werkzaam is.
's-Middags is er een receptie in De Wehme, aangeboden door het bestuur van de
Stichting Huisvesting van Bejaarden De Wehme. Voor de bewoners is een feestelijke

; dag gepland op 27 oktober eveneens in De Wehme.

Han Draafsel is als vijftienjarige jon-
gen aan zijn opleiding begonnen in
een school te Zutphen. Daar kreeg hij
een brood- en banketbakkersoplei-
ding en later als banketbakker-kok.
Die opleiding is hij begonnen in 1950.
Hierna moest Han in dienst. Hoe je als
dienstkok de scepter moest zwaaien
leerde hij tijdens een opleiding in Lei-
den. Na ongeveer een halfjaar kwam
hij als kok terecht in Winterswijk waar
zich destijds een opleidingsschool
voor radartechniek bevond. Het was
een gezellige afdeling, niet te groot.
Vandaar verhuisde hij naar de vliegba-
sis Twente, waar hij tot het einde van
zijn diensttijd kookte in een grote man-
schappenkeuken. "We hebben dage-
lijks acht- tot negenhonderd maaltij-
den bereid", vertelt hij.
Na zijn diensttijd heeft hij gewerkt in
Lochemse hotels, hoofdzakelijk in het
seizoen. Maar in de winter was er wei-
nig werk. Han heeft toen zijn brood
verdiend als kok op de wilde vaart. Op
vrachtvaarders op zee kookte hij voor
de bemanning. In die tijd heeft hij veel
van de wereld gezien. "We hebben Eu-
ropese landen bezocht die aan zee la-
gen en de werksfeer was zeer aange-
naam. Ik heb goede en toeschietelijke
kapiteins meegemaakt",aldus Han. Hij
genoot van dit afwisselende leven zo-
lang hij vrijgezel was. Na ongeveer zes
jaar leerde hij zijn vrouw Tonnie ken-
nen. In diezelfde periode zou hij gaan
varen via het Suez-kanaal waareen cri-
sis voor onrustige tijden zorgde. Toen
zijn boot in Schiedam op de werf werd
gezet voor reparatiewerkzaamheden,
besloot Han met het oog op de Suez-
crisis met varen te stoppen. Hij gooide
zijn plunjezak van de boot en keerde
de wilde vaart de rug toe.
Hij had geen probleem om ander werk
te vinden. In hotel Enkzicht dat vlakbij
De Berkelhof stond, werd hij als kok-
ober aangesteld. Het was een klein ho-
tel en Han had het er naar zijn zin. Te-
gen het einde van het seizoen bleek
dat bejaardenhuis De Berkelhof drin-
gend gebrek had aan een kok. Men zat
daar met zijn handen in het haar.
Voor Han betekende De Berkelhof

een nieuwe start in zijn loopbaan als
kok. De start was best vervelend om-
dat er niemand was om hem in te wer-
ken. Hij kreeg te maken met diëten en
andere zaken die in een hotel niet ge-
bruikelijk zijn. Gelukkig kreeg hij hulp
van een oudere collega die uit een an-
der hotel afkomstig was en hem dus
met vakkundigheid kon bijstaan. Han
heeft twee jaar lang de keuken van De
Berkelhof onder zijn beheer gehad.
Daarna kon hij worden aangesteld in
De Wehme, dat is nu tweeëndertig j aar
geleden. De Wehme was destijds onge-
veer even groot als De Berkelhof. In
zijn aanstellingsbrief stond: "U wordt
geacht de maaltijden zo goed en zo
voordelig mogelijk te bereiden". "Van-
daag de dag werken we meer met een
kostenplaatje om de kosten zo laag
mogelijk te houden", aldus Han.
De Wehme heeft momenteel 74 bewo-
ners en 4 plaatsen voor tijdelijke op-
name. "Tijdens mijn hele loopbaan
heb ik zeer prettig gewerkt, mede door
de fantastische assistentie van de da-
mes waarmee ik samenwerkte. Zij
stonden tweehonderd procent achter
hun werk". Nu heeft De Wehme drie
koks in dienst met wie Han Draafsel
ook altijd een goede samenwerking
kende. In De Wehme hebben de bewo-
ners geen keuze-menu. "Maar wan-
neer men bepaalde groentes of vlees-
soorten niet lust of niet verdragen kan,
dan wordt daar wel rekening mee ge-
houden", zo zegt hij. Han Draafsel
heeft in De Wehme ook heel wat taar-
ten gebakken, de banketbakkerij is een
grote liefde van hem.
"In de loop van de jaren is erveel veran-
derd, ook naar de bewoners toe, in po-
sitieve zin", merkt hij op. De Wehme
kent de zogenaamde kroonjaren. Oud-
eren die bijvoorbeeld de leeftijd van 75,
80 en 85 jaar hebben bereikt, of d ie ou-
der zijn, worden in het zonnetje gezet.
Dan bakt Han een grote taart waaruit
zeker honderd gebakjes gesneden kun-
nen worden. Op de taart is dan de leef-
tijd van de jarige gespoten. "De familie
wordt voor die gelegenheid ook uitge-
nodigd, dat is heel gezellig", voegt hij
eraan toe. "Bovendien mag de jarige

zelf een menu samenstellen. Ik kan
me herinneren dat een echtpaar dat
midden in de zomer het gouden huwe-
lijk vierde, stampot van boerenkool be-
stelde. Natuurlijk was dat geen pro-
bleem. Door de bewoners wordt dit
enorm gewaardeerd?. ,
De Wehme kent vandaag de dag tal
van activiteiten. Een ervan is Tafeltje-
dek-je. In 1976 werd gestart met onge-
veer tien maaltijden per week. Nu zijn
het ertweehonderdzestig per week. Ta-
feltje-dek-je levert ook maaltijden op
de zaterdag en de zondag. Op Tjahuari
1993 werd de honderdduizendste
maaltijd uitgereikt.
Sinds vijfjaar, vanaf november 1978,
kent De Wehme een 'open tafel'. Ze-
ven dagen in de week zijn ouderen uit
Vorden ^^omgeving te gast in De
Wehme.^ffder kent men er ook dag-
opvang voor senioren die een dag ko-
men logeren. De Wehme heeft dag-
elijks zeven tot acht gasten erbij. Elke
maand wordt een buffet samenge-
steld. D4fem van alles zijn, bijvoor-
beeld ee^pannekoekenbuffet, een
stamppotbuffet, een rijsttafel, appel-
taartenbuffet enz. Eens in het jaar
wordt een familiedag gehouden. Het is
dan altijd gezellig druk.
Over zijn afscheid kan Han Draafsel
nog niet veel zeggen. "Ik heb er eigen-
lijk nog niet bij stilgestaan". Wel kijkt
hij terug op een zeer afwisselende
loopbaan en vele prettige mensen met
wie hij heeft samengewerkt. Diverse
besturen en drie directies horen hier
ook bij. Hij hoopt dat De Wehme nog
lang in Vorden mag blijven bestaan zo-
dat de Vordense inwoners nog lang
een eigen bejaardenhuis hebben met
diverse funkties. "Er zijn vele verande-
ringen op komst en hoe meer dienst-
verlening er gegeven kan worden aan
de Vordense bevolking, hoe groter het
bestaansrecht van het bejaardenhuis
is", zegt Han Draafsel tenslotte. Hij is
ervan overtuigd dat De Wehme Vor-
den nodig heeft en dat de Vordenaren
De Wehme nodig hebben, vooral met
het oog op de toekomstige ontwikke-
lingen in de bejaardenzorg.
Nu hij met zestig jaar in de VUT is ge-
gaan, zal hij wat meer tijdhebben voor
zijn hobby's fietsen en wandelen. Af
en toe zal hij zijn vrouw helpen in het
ouderwets gezellige kruidenierswin-
keltje in Zwiep dat nog uit liefhebberij
wordt gedreven.

Jong Gelre druk in de weer
met voorbereiding revue 't Is altied wat!'

E
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^— J f}\-f*r H'Qt <=>,- in rloOver wat er in de
Vordense bibliotheek te beleven is

Koning Gilgamesj/
Met je vriendje op de foto
Dat lijkt een wat vreemde combinatie
al horen ze dit jaar in de Kinderboe-
kenweek bij elkaar. Dit jaarlijkse even-
ement wordt in de herfstvakantie ook
in onze gemeente gevierd. Dat gebeurt
in nauwe samenwerking tussen de
scholen in onze gemeente, de biblio-
theek en Boekhandel Loga.
Het programma bestaat uit enkele de-
len. Het eerste deel g^at over Koning
Gilgamesj die op zal treden in het to-
neelstuk van de kinderboekenschrij-
ver Hans Hagen die zelf de hoofdrol
vertolkt. De uitvoering krijgt een omlij-
sting met muziek die wordt gespeeld
op traditionele instrumenten van Azia-
tische oorsprong. Uitgenodigd worden
de kinderen van de bovenbouwklas-
sen van alle Vordense scholen. De
voorstelling zal plaatsvinden op 28 ok-
tober in het Dorpscentrum.
Kinderen van 6,7 en 8 jaar krijgen een
brief thuis waarin naar hun beste
vriendje, maatje of kameraadje ge-
vraagd wordt. Ze kunnen dit bij de bi-
bliotheek opgeven waarop een aantal
kinderen wordt uitgenodigd voor een
foto met hun beste vriendje in de bi-
bliotheek. Deze foto's worden dan
voor een tijdje in de bibliotheek opge-
hangen.
Verder zullen in de Kinderboeken-
week kleurplaten, bouwplaten en puz-
zels worden uitgereikt en wordt kinde-
ren gevraagd het resultaat van hun
werk in te leveren. In overleg met
Boekhandel Loga zullen dan per cate-
gorie drie boekprijzen worden toege-
kend.
Het is duidelijk dat de ^üjliotheek
graag wil meewerken aanwlt welsla-
gen van deze acties in de week waarin
het kinderboek centraal staat. Want al
heeft zo'n actie natuurlijk ook een
commercieel tintje, de hoofdzaak is
toch om jonge mensen te l|tei ontdek-
ken dat boekenlezen je leiBi kan ver-
rijken. Als dat bovendien gebeurt op
zo'n speelse en ludieke manier als dit
jaar, dan kunnen we daar als instelling
die ieder, ook de jongeren, veel leesple-
zier wil verschaffen, helemaal achter
staan. Boekamer

in 't Saksenland

.

Bomen mogen nu een belangrijke functie vervullen in de aankle-
ding van ons dorp, vele oude exemplaren wijzen ons ook de weg
naar een ver verleden. Denk aan de.voormalige 'kroeseboom' of
de 'Lodewijkslinde'. Vooral statige eiken of beuken hadden vroe-
ger ook betekenis als plaats van vergadering of samenkomst.

Zo'n rol vervulde ook het op bijgaande foto afgebeelde exem-
plaar: de veemeik te Erle waarvan de ouderdom op ongeveer dui-
zend jaar wordt geschat. De naam zegt het al: hier werd vroeger
door het veemgericht recht gesproken. Deze vorm van recht-
spraak, uitgeoefend door een vrijgraaf als voorzitter en 4 tot 7
vrijschepenen, vond hoofdzakelijk in Westfalen plaats; in Neder-
land schijnt alleen Bredevoort zo'n vrijstoel gehad te hebben. Elk
lid van zo'n vrijstoel was tot geheimhouding verplicht, niet nako-
ming daarvan had de doodstraf tot gevolg. Misschien is er juist
daarom zo weinig over bekend.

Wat de eik te Erle betreft: deze heeft een omvang van 14 mtr. en
een hoogte van 12 mtr. en is nu een rijksmonument. In 1963 heeft
er een omvangrijke restauratie plaatsgehad en de eik kan nu met
behulp van staaldraad en stutten hopelijk nog weer vele jaren
mee.

Erle ligt aan de weg van Raesfelt naar Dorsten, wel even de grens
over dus. En als u toch in de buurt bent rij dan even door naar de
Hohe Mark, waarvan de bossen nu prachtig gekleurd zijn. Aan de
weg van Klein-Reken naar Lavesum is ook voor kinderen nog
wat leuks te zien bij Ketteler Hof. Misschien iets voor de herfst-
vakantie.

H.G. Wullink.

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Commissie middelen/gemeentewerken niet eensluidend over noodzaak

Uitbreiding kantoorruimte werf betwist
De commissie middelen/gemeentewerken heeft dinsdagavond langdurig gediscus-
sieerd over het voorstel van het college om vijftigduizend gulden uit te trekken voor de
uitbreiding van kantoorruimte op de gemeente werf. Deze ruimte is bestemd voor het
hoofd van gemeentewerken.

Volgens wethouder Voortman een
noodzakelijke uitbreiding omdat de
opzichter de mogelijkheid moet heb-
ben om bijvoorbeeld vertegenwoordi-
gers en aannemers te ontvangen, ter-
wijl hij daar ook gesprekken met perso-
neelsleden moet kunnen voeren.

De heer A.C. van Voskuilen (CDA)
vroeg zich af of het met het oog op de
toekomst wel een verstandige beslis-
sing is om die kantoorruimte uit te
breiden. "Of komt op het gemeente-
huis een werkplek vrij en zit de opzich-
ter in de toekomst alleen op de ge-
meentewerf', zo vroeg hij.
"Nee", sprak wethouder Voortman, de

man is multifunctioneel inzetbaar en
heeft derhalve ook veel overleg te voe-
ren met de binnendienst en is daar-
door ook veelvuldig op het gemeente-
huis aanwezig. Wethouder Voortman
achtte het ntet ondenkbaar dat de op-
zichter straks op het gemeentehuis
geen eigen bureau meer zal hebben
maar dat hij voor overleg 'binnen' ge-
woon aan een bureau aanschuift.
"Dus", concludeerde Van Voskuilen
"dan komt er wellicht in de toekomst
toch een werkplek vrij op het gemeen-
tehuis". Hij onthield zich derhalve van
advies.
Mevr. Horsting adviseerde positief op
het collegevoorstel in tegenstelling tot

WD-er J.M. Pelgrum. "Grootste flau-
wekul orh op de gemeentewerf een
kantoor te hebben. Vertegenwoordi-
gers kun je op elk gewenst tijdstip laten
komen, die komen niet zomaar 'bin-
nenvallen'. Doen ze dat wel dan zegje
dat het bezoek zonder afspraak vooraf
niet gewenst is. Laat ze maar naar het
gemeentehuis komen", aldus Pelgriim.
Het bouwen van een fietsenberging op
de gemeentewerf hangt ook nog aan
een zijden draadje. Het college wil er
tienduizend gulden voor uittrekken.
Van Voskuilen bepleitte een verplaats-
bare fietsenstalling die bovendien vier-
duizend gulden goedkoper is.

Nog voor de raadsvergadering" van
eind oktober zal het college terugko-
men op de suggestie van Van Voskui-
len. Een suggestie die door de overige
commissieleden werd ondersteund.

Zo'n 40 jongens en meisjes van Jong Gelre zijn al een aantal weken in touw met de
voorbereiding van de revue 't Is altied wat'. Een revue die op vrijdag 29 oktober, vrij-
dag 5 en zaterdag 6 november in het Dorpscentrum op de planken zal worden ge-
bracht. Het is alweer voor de vijfde achtereenvolgende keer dat Jong Gelre een revue
opvoert. Gezien het succes van de laatste jaren zijn de verwachtingen ook dit jaar
hooggespannen, want adel verplicht nu eenmaal.

De revue speelt zich af rondom de boe-
renfamilie Rozeboom, bestaande uit
opoe en opa, vader en moeder, twee
dochters, een schoonzoon en niet te
vergeten buurman Dieks. De titel 't Is
altied wat' zegt in feite al genoeg. Als
het ene niet is, is het andere wel, zo
constateren de Rozebooms. Er komt
van alles aan de orde: een televisie-
ploeg die een bezoek aan de boerderij
komt brengen. Een weddenschap in
de boksring met rake klappen. Met de

fiets op vakantie. Een dagje naar het
strand met dicht in de buurt een naakt-
strand. Allemaal ingrediënten die on-
getwijfeld voor een avondje leuk amu-
sement zullen zorgen.
Het geheel staat onder leiding van
Henk Broekgaarden, die bovendien
veel aandacht zal schenken aan het to-
neelgedeelte. Reina Groenendal heeft
de leiding over de dansgroep terwijl
het zanggedeelte onder leiding staat
van Erik Knoef. Voor de decors zorgen

de leden van Jong Gelre eveneens zelf.
Jan Eskes heeft de leiding van de de-
corbouwers.

Vrijdagavond 29 oktober zijn de leden
van de GMvL en de Plattelandsvrou-
wen te gast, terwijl vrijdag 5 en zater-
dag 6 november niet alleen Jong Gelre-
leden worden verwacht maar uiteraard
ook niet-leden. Kaarten voor deze re-
vue zijn voor alle avonden al vanaf
maandag 18 oktober aan de kassa van
het Dorpscentrum in de voorverkoop.

De eerste twee avonden is er na afloop
bal met medewerking van 'Sunshine'
terwijl op de slotavond 6 november
het toporkest 'Dance' na afloop voor
de muziek zorgt.

Internationale motorzesdaagse in Assen

Graafschaprijders houden de moed er in
"Wat hebben de rijders de eerste dag (maandag) moeten afzien. Door de uitermate
zware terreinomstandigheden werd er onder de coureurs een enorm slachtveld aan-
gericht. Ook onze deelnemers hadden het zwaar te verduren." Dit vertelt Joop Wues-
tenenk vanuit Assen. Joop Wuestenenk, Jan Slagman en Normaal-zanger BennieJo-
link zijn de drei mannen die de rijders van De Graafschaprijders deze week in Assen
begeleiden. De Vordense motorclub neemt daar met twee teams aan deze internatio-
nale zesdaagse deel.

In team l behoorde Marcel Bulten de
eerste dag tot de uitvallers. Door een
stuurfout raakte hij te water waardoor
de carburateur vol liep en verder rijden
niet meer mogelijk was. Gelukkig
bracht Marcel het er zelf zonder kleer-
scheuren vanaf. De beide andere cou-
reurs Stephan Braakhekke en Lubert
Lenselink liepen wel veel strafpunten
op, maar konden dinsdagmorgen weer
gewoon vertrekken. En zij reden goed

want zowel Stephan als Lubert kwa-
men binnen de tijdslimiet aan de fi-
nish.
Het tweede team van De Graafschap-
rijders bestaande uit Jan Klein Brinke,
Johan Braakhekke en Max Arendsen,
kregen op de openingsdag eveneens
flink wat voor de kiezen. Max Arend-
sen werd zelfs conditioneel gesloopt
en gaf de pijp aan Maarten. Jan Klein
Brinke en Johan Braakhekke brachten

het er beter vanaf en konden gewoon
dinsdagmorgen weer starten. Beide
coureurs deden het deze tweede dag
meer dan voortreffelijk en liepen
slechts vier strafpunten op.
Jan v.d. Enden en Erik Mulder,beiden
lid van De Graafschaprijders, startten
op persoonlijke titel. Het loodzware
parcours stelde hen zoveel eisen dat ze
op de eerste dag reeds moeten afha-
ken.
"Toch laten de coureurs die nog in de
strijd zijn, zich niet ontmoedigen en
bestaat er goede hoop dat de zes-
daagse wordt uitgereden. De stem-
ming is opperbest en onze kok Joop
Nuesink zorgt voor voortreffelijke
maaltijden zodat we verder niet te kla-
gen hebben", zegt Joop Wuestenenk.
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SPAAR GRATIS ZEGELS BIJ 'T STOEPJE

Mogen wij u eens vertellen wat de
dokter voorschrijft over slaapmiddelen zoals

BODEMS
automatisch verstelbaar hoofd- en
voeteneinde zodat men met steun in de
rug in bed kan zitten

dekbedden
dekens
kussens

Dus voor een goed advies naar

interieuradviseur

teterse
WARNSVELD - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

Nooit geweten

dat die lastige

tante van je
moeder werd

verscheurd door
de stille pijn?

Help haar.

RtUNlAFOHDS($)

Giro 324

Nationaal Reumatonds. Den Haag.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF '

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schiders C£?cin j'

Dl-ft »V
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Veronica
'Dwars door je radio!l \
HET POPULAIRE RADIO-/TV
BLAD IS IEDERE WEEK WEER
TE KOOP BIJ DE
TIJDSCHRIFTENVERKOPER BIJ
UITSTEK:

de boekhandel
WOLTERS = KERKSTRAAT 17 = HENGELO Gld.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN 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 Dfs^Wijk - Tel. 05755-1411

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAVorc le
Telefoon 05752-101 O

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

Tonny v' iriiërts
AUTOSCHADE

HEQSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Jansen & gal jf
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice .

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
ir 05750-22816 BOVAG

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

AANBIEDINGEN

1 O BUXUS voor l 7,50

Grote Rhododendron 1999S

Azalea's div. kleuren : 7f SO

Groene Haagconifeer
10 voor

Violen winterhard, 24 stuks

Vijverfolie

Toogscherm i80xi8o

8 Palen 70x70x2.?o

150,00
_7,SO
_4,9S
_ S9,9S

12,50
Er is nog plaats voor overwintering van kuipplanten.
Informeer naar de condities.

Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

n

U I T G A A N S C E N T R U M

GROENLO
KERKSTRAAT 6 TELEFOON 0544M1308

ZATERDAG 16 OKTOBER

RENDEZ VOUS
ZONDAG 17 OKTOBER

t/Hf? WACHT:
22 okt. DE JAZZPOLITIE
24 okt. DEF DAMES DOPE

&JENROG

VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

*Bii Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen.
RUNDER-
TARTAAR
ca. 350 gram 4 VOOR 3,98
EDAH ROOKWORST225gram

1 PAK ZUURKOOL SOOgram
4fe AA

SAMEN

van 2,78 voor

.vs vs n rv w

2,29
Bovenstaande aanbieding is geldig van
maandag 18 t/m woensdag 20 oktober '93.

VERS VAN ONZE BAKKER:

SUPER

5 ^^ ••
QK

• \J \J

Deze aanbieding is geldig van
woensdag 20 t/m zaterdag 24 oktober '93.

ALTIJD LAAG IN PRIJS:

MONA FRANSE
K WA R K 450 gram

EDAHZILVERMERK
ROOMBOTER
250 gram

SPECULAAS-
BROKKEN
3 STUKS 400 gram

BOTTERMAN B.V.
Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

1,99
K

1,99
1,69



GEVECHT OP DE
VIERKANTE

Bij de opzet van Uw keukenplan houden we terdege rekening met
Uw persoonljke wensen en verlangens. Wij kijken U, voor we een
advies geven, even heel goed aan: bent U links- of rechtshandig,

groot of juist klein. Want wat heeft U aan een keuken op de hoogte
van een reus, als U net de 1 meter 65 haalt - of andersom.

Teken op deze pagina Uw keukenruimte op schaal in en neem de
advertentie mee naar onze showroom. Dan kiezen we samen de

droomkeuken die U past - in formaat en prijs.

HOLTSLAG RUURLO
i i i i i

45 jaar Bouwkundig

Spoorstraat 28, Ruurlo, Telefoon (05735) 2000

SCHOON
WATER

BROOD
NODIG
Vraag de informatie.

Graag sturen wij u het
Wereld Water-boekje.

SI M AVI
Spruitenbosstroat 6
2012 LK Haarlem

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAV(mh

Tdufoon 05752 1010

IROVIMI
BIGÜÊVOEDER-
PROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel.:05754-1748

N A T I O N A L E

W O O N M A A N D

W l N K E L

oktober

Je gaat weer
van je huis houden

NODIG ?
Bij de grootste voorraadhoudende
tapijtzaak uit de omtrek, is er altijd wel
keus te maken uit de 110 rol tapijt of
de 600 tapijtstalen van alle bekende
merken. Aan de rol geshowd, ziet u in
het groot wat u koopt!

Gratis meten en leggen door
vakbekwame mensen geeft u
jarenlang woonplezier.

N^ ^/

De vele komplimenten voor de
keurige afwerking is een bewijs, dat
bij de 'SPANNEVOGEL' kopen een
verstandig besluit is.

GRAAG TOTZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo GId. Tel. 05753-1484

Geopend van ma. t/m vr i j . van 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag koopavond.
/aterdaj 's geopend van () ' ) . ( ) ( ) - l !.()() uur.

EN MIDDAGJE WINKELEN
ZONDER PIJN EN VERMOEIDHEID.
Geen overmatige
vermoeidheid en

de kwaliteitsschoen met en ondersteunen door

Het plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een

ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitte-
rend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installe^kwe komplete bad-
kamers maar zorgen we tevens vo^r al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor

meer informatie en een goed advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

gezelll
winkelen in de stad...

Dat kan met Goldkrone,

unieke verende
luchtkamers in de zool.
Schokdempend en
veerkrachtig tegelijk.
Goldkrone schoenen
worden met de hand
gemaakt uit soepel leer

hun perfekte pasvorm
uw natuurlijke loop-
beweging. En mocht u
denken dat gezond niet
elegant kan zijn, dan
moet u snel eens de
nieuwe collectie komen
bekijken. A

Luchtkamerdemping
hak.

Luchtkamerkussen
voorvoet

GOLDKRONE
DE SCHOEN MET DE VERENDE LUCHTKAMERS

Luchtkamers voor
optimale schokdemping
en veerkracht

Ji
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BBVORDEN
tel:05752-3006

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO GId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

****
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HÜWSiüü

CORDON
& WHY NOT
M A~T E RD AG

MONTE VIDEO &HANSKA DUO
VRIJDAG v.a 20.30 uur

OANCE PARI Y
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

NISSAN

HENGELO G.
SPORTIEVE EXCLUSIEVE AUTO'S

Nissan Prairie 2.0 SLX 1989
BMW 316 veel ace. 1990 _
Nissan 100 NXT-bar 1991 _
Alfa 33 Sportwagen 1992 _.
Audi 80 18S 1991
Nissan Sunny NXT-bar SLX 1992
Nissan Sunny 2.0 GTi 3-drs. 1992
Saab 9000 CD 2.3 Turbo 1991 __
Nissan Sunny Coupé 1990

25.950,-
25.950,-
26.750,-
26.950,-
30.950,-
34.500,-
39.500,-

Nissan Micra SDX 1986
Nissan Micra 1.0 DX 1987
Nissan Micra 1.0 GL 1987
Nissan Micra 1.0 Maren 1988 _
Nissan Micra 1.2 SL 3-drs. 1990
Nissan Micra 1.2 SL1991
Nissan Micra March 1992

Nissan Sunny 1.3 Trend 4-drs., 1985
Nissan Sunny 1.3 LX 4-drs., 1987 __
Nissan Sunny 1.3 Trend 3-drs., 1989
Nissan Sunny 1.3 Trend 4-drs., 1989
Nissan Sunny 1.6i GT 4-drs., 1990 _
Nissan Sunny 1.4 SLX 3-drs., 1990 _
Nissan Sunny 1.4 SLX 3-drs., 1990 _
Nissan Sunny 1.4 LX 5-drs., 1991 _
Nissan Sunny 1.4 LX 5-drs., 1991 _
Nissan Sunny 1.4 LX 4-drs., 1991 _
Nissan Sunny 1.6 SLX 1991
Nissan Sunny 1.6 SLX 4-drs., 1992 _
Nissan Sunny 1.4 LX 5-drs., 1992 _
Nissan Stanza 1.8 5-drs., 1985
Nissan Bluebird 1.6 L 4-drs., 1987 _
Nissan Bluebird 2.0 4-drs., 1988
Nissan Bluebird 1.6 L 4-drs., 1990 _
Nissan Primera 1.6 LX 4-drs., 1991 _
Nissan Primera 2.0 SLX 5-drs., 1991

_ 8.250,-
_ 8.750,-
_ 9.500,-

10.500,-
14.950,-
16.250,-
18.750,-

_ 6.950,
11.500,-
15.950,
17.950,-
18.750,-
19.950,-
20.750,-
21.950,-
21.950,-
23.500,-
25.500,-
25.500,-
26.500,-

_ 7.850,-
10.950,-
16.500,-
19.250,-
26.950,-
32.500,-

fe zoek een .

Ik sta in de showroom bij Jos Herwers. Ik ben pas

twee jaar oud en altijd erg zuinig op mezelf geweest:

Ik ben eerlijk en betrouwbaar -vraag maar aan m'n

vorige baas- en zoek een nieuwe baas met rijbewijs

(m/v). Referenties kunt

u verkrijgen bij

Jos Herwers in

Hengelo G. en

in Zutphen.

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

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

HENGELO G.
Nissan Primera 2 0 LX 4-drs 1<w?

Citroen AX 1 1 TGE 1991
Fiat Ritmo 60 <"-L 19«7
FiatUnolEVanlQQI
FordEsrortXRi31Q«9

Ford Sierra 2 Oi r-L 1 QQn

Hyundai Pony 1990
Hyundai Pony 1 5 L 1988
Hyundai ExceM 5GL 1QQ1
Mazda ^23 1QRR
Mazda 323 GL* 1QQn

OpelKadettl s 1QR7

Opel Kadert 1 3 198A 3-dr«
Toyota Rtarl«»' 1QQ1 -
Opel Kadert 1 6 1991 aktiemodel
npeivertra! 8 1QQ1
Peugeot 205 Accent 1991
npel Kadert 1 3 Sedan 1Q8ft

Renault 9 4-drs 1Q8*
VW Golf CL 40 2-drs 1QM
Volvo 340 Sedan DL 1 988
Volvo 4401 7lnj DL 1QQ1

AUTOMAAT
Nissan Micra 1 0 GL 1985 automaat
Nissan 100 NX SLX 1992 automaat

DIESEL + LPG
Nissan Micra GL 1Q87
Toyota Carina II 1QQ1
VWGolf 1 6 Diesel 1988
Nissan Bluebird 5-drs 1QQn

Nissan Primera 1 6 4-drs LPG 1QQ1
Nissan Patrol 2 8 TD HT 1 ̂ 2
OpelVectral 6 LPG 1991

32.750,-

16.950,-
. 8.750,-
13.500,-
18.950,-
20.500,-
17.950,-
. 8.950,-
19.950,-

_ 8.950,-
19.750,-
11.950,-
12.950,-
18.750,-
23.750,-
29.250,-
17.500,-
12.950,-
6.950,-

14.950,-
12.950,-
27.500,-

_ 6.950,-
33.500,-

8.750,-
24.500,-
14.950,-
17.950,-
25.950,-
55.000,-

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522



Zaterdag 13 november

KGB BAND
KAS BENDJEN

Dit in navolging van hun optreden tijdens de Beach Party.
Dit optreden vindt plaats in de grote zaal.

AANVANG 21.00 UUR - ENTREE F 12,50

Voorverkoop kaarten a f l O,- p.p.
met ingang van vrijdag 1 5 oktober in de bar van 't Pantoffeltje!

bodeo e q a

|lmttaf feit \t
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens F r ank en Mirjam Meulenbroek.

HULP ZONDER
GRENZEN

Kerim is een Somalische
hoer. Net als de meeste
Somalische boeren had hij
een lapje grond en ver-
bouwde hij sorghum en
groenten. Daarnaast hield
hij geiten. Sinds januari
1991 wordt zijn land
geteisterd door een bur-
geroorlog en, alsof dat niet
genoeg is, heerst er ook al
twee jaar droogte.
Toen Kenm's vrouw en
één van zijn drie kinderen
aan ziekte en ondervoe-
ding bezweken, ging hij
met zijn andere kinderen
op zoek naar voedsel en
veiligheid. Net als l mil-
joen Somalische lotgeno-
ten overleeft hij nu op
voedsel uit een gaarkeu-
ken van de Somalische
Rode Halve Maan.

Jash Bahadur Magar is
gevlucht uit Bhutan en is
nu met zijn gezin en negen
familieleden en vele andere
lotgenoten veilig in een
vluchtelingenkamp van
het Nepalese Rode Kruis.

Het Nederlandse Rode
Kruis springt bij in geval
van nood.
Met geld: om ter plaatse
voedsel en medicijnen te
kopen.
Met hulpgoederen: als die
niet of niet voldoende ter
plaatse aanwezig zijn.
SAMEN

STAAN

WE STERK

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

OTTEN verkoopt al jarenlang vele soorten meubels. Hij heeft al
veel mensen van dienst kunnen zijn, tot volle tevredenheid. OTTEN

verkoopt tafels, stoelen, eethoeken, kasten, fauteuils en bank-
stellen. Hij doet dat vanuit zijn verkoophal die pal naast de

fabriek ligt, waar meubels gemaakt worden. Bij OTTEN hebt
u een ruime keus uit vele modellen en uit vele soorten

bekleding, het ligt er maar aan wat u hebben wilt.
OTTEN adviseert u daarbij graag en goed. OTTEN-

meubels geven gezelligheid tegen aantrekkelijke,
dus betaalbare prijzen. Gewoon te gek!

Het is het beste dat u zelf eens komt kijken, dan
kunt u zich overtuigen van de prima kwaliteit

en de prachtige vormgeving van OTTEN-
meubels. Een lust voor het oog.

Losse-kussen-service
Als de kussens van uwfauteuils of bankstel
versleten zijn, maar het onderstel nog niet,
dan moet u beslist eens met OTTEN gaan
praten. Hij kan u namelijk ook losse kus-
sens leveren! Dat kan heel voordelig zijn.

Inruilservice
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, dan geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels.
Dat is mooi meegenomen!

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
De verkoophal naast de fabriek is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v*

Het is weer
CONTACT een goed en graag gelezen blad

M»

Daar zit muziek in

Premie f 7,50 (informatie bij de bank)

Gratis kado

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Tel. 05739-1202

A. Sasse/A. Taken

Rundvleespakket
vleespakket v.a. 15 kg bestaande uit:
mager braadvlees, rollade, poulet
en/of soepvlees, schenkel, runder-
gehakt en/of runderworst en enkele
sucadelapjes.

voor 11,95/kg vlees

Dit kwaliteitsrundvlees is uitsluitend afkomstig van jonge vlees-
rasrunderen van ons eigen bedrijf. Bovendien is het zonder
toegediende hormonen of restanten van andere genees- of
groeimiddelen.

Rabobank

mode voor
het héle gezin

Rabobank. Aangenaam.
o Tïjïmtc

m fachinn

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

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

ROKKEN
5 modische kleuren. Wasbaar. maat 44 t/m 52

2 stuks

MICRO

l* T T «»*#W*M»i • ^ ^^^^ ^^

WINTER JACK 1/9.
Bottle en grijs, maat 38 t/m 46

LAMSWOL PULLOVER 69,
Ronde hals. 6 kleuren. Maat S t/m XL

mocl0c0ntrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1 4 3 8

Mi kleden u w kind van top tot teen
Prachtige gebreide truien in uni of jacquard. Maten 92 t/m 176.
DEZE WEEK GEVEN WIJ OP ALLE KINDERTRUIEN
MAAR LIEFST

5.OO KORTING
Ze zijn er nu reeds vanaf ƒ 12.50
^̂^̂^̂ •̂̂^̂••̂ •̂̂•̂ •̂•̂^̂•••••••••••••••••••••••••••••̂ •̂̂^̂•̂^̂^̂^ .- X -•-;.

Kinder
Corduroy
broeken
In een stoeisterke kwaliteit en in
vele kleuren. Maten 92 t/m 152.
Normaal kosten ze bij ons
vanaf ƒ22.50
ALLEEN DEZE WEEK
REEDS VANAF

T7?<>
LOOP WEL EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

•;>#>
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Bruids- en modegala in De Boggelaar
doet naam eer aan

Foto: Ted Buter, Hengelo Gld.

Het eerste bruids- en modegala dat zondag 10 oktober hu zalencentrum De Bogge-
laar werd gehouden, is door het publiek met veel enthousiasme ontvangen. De twee
voorstellingen, die in totaal vijfhonderd bezoekers trokken, waren volledig uitver-
kocht. De organisatoren verzekeren dat er volgend jaar wederom een gala wordt ge-
houden dat waarschijnlijk het succes van de eerste show gaat overtreffen.

In totaal werkten er zestien bedrijven
uit de regio mee aan deze dag. Drij-
vende kracht achter het gala was El-
brink bloemsierkunst uit Vorden en
Duthler mode en Mulco bruidsmode
uit Zutphen.
Jan Willem Elbrink: "De opzet van
deze dag was heel anders dan anders.

Eigenlijk was het best wel gewaagd wat
wij op poten hebben gezet. We hebben
namelijk naast kleding ook gezorgd
voor een stuk entertainment. Dat
bleek een schot in de roos te zijn."
Dat laatste moet zowel letterlijk als fi-
guurlijk worden genomen. Gedeelten
uit de kassuccessen 'De Phantom of

the Opera' en 'Beauty and the Beast'
werden namelijk aan het publiek ge-
toond.
"Ik weet zeker dat het een gala is waar
de mensen nog lang over na zullen pra-
ten", aldus Jan Willem Elbrink.

Het gala krijgt binnenkort nog een
staartje. Dan zal namelijk bekend wor-
den gemaakt welke twee aanstaande
paren in de prijzen zijn gevallen als het
gaat ornhet geheel verzorgde diner dat
de ornfcsatie als prijs beschikbaar
heeft gebeld.

Commissies adviseren positief over bestemmingsplanwijziging

Fietspad langs Ruurloseweg kcüat in zicht
In een gecombineerde vergadering hebben de commissies middelen/gemeentewer-
ken en bestuur/ruimtelijke ordening zich dinsdagavond positief uitgelaten om het
bestemmingsplan buitengebied Ruurloseweg te wijzigen om zodoende de aanleg van
een fietspad langs de Ruurloseweg mogelijk te maken. In overleg met de nieuwe wég-
beheerder, de provincie, is de keuze gevallen op de aanleg van een éénzijdig in twee
richtingen te berijden fietspad.

Tegen dit plan zijn 19 bezwaren bin-
nengekomen. Een aantal bezwaarden
toonden zich vanwege de verkeersvei-
ligheid voorstander om een tweezijdig
fietspad aan te leggen. Het college is
daar geen voorstander van omdat dan
in de eerste plaats meer bomen gekapt
moeten worden en bovendien zou
volgens het college de verkeersveilig-
heid er niet door verhoogd worden.
De heer A.H. Boers (CDA) stak het
college een flinke pluim op de hoed
voor de wijze waarop het huidige voor-
stel tot stand is gekomen."Wij hebben

destijds gezegd: we willen een fietsvei-
lige route langs de Ruurloseweg. Reke-
ning houdend met het woon- en leef-
milieu hebt u heel wat aanpassingen
gedaan. U hebt de burgers inspraak ge-
geven, informatie verstrekt, u hebt het
gewoon goed gedaan", aldus de heer
Boers, die zich overigens best voor kon
stellen dat er aanwonenden zijn die lie-
ver een tweezijdig fietspad willen.

Ook de heer E. Brandenbarg (WD)
was van mening dat de privébelangen
van de aanwonenden goed door het

college zijn gewogen. "Hopenlijk
slaagt u erin om samen met de provin-
cie die mensen genoegdoening te ge-
ven, die schade zullen leiden door de
aanleg van het fietspad."
PvdA-erP.J.M.Hoogland sloot zich bij
de zienswijze van zijn collega-commis-
sieleden aan. Ook hij prevaleerde alge-
meen belang boven het privébelang.

Wethouder Voortman (PvdA) stelde
ook nog eens dat met de meeste inge-
diende bezwaren rekening is gehou-
den. Hij liet weten dat wanneer de raad
straks het bestemmingsplan goed-
keurt, de provincie (als 'directie van
het werk') zo snel mogelijk met de aan-
wonenden zal gaan praten over de uit-
voering. De kans bestaat dat in som-
mige gevallen tot onteigening zal moe-
ten worden overgegaan.

Folkloristische
fietstocht
De Knupduukskes
Zaterdag 16 oktober organiseert de
folkloristische dansgroep De Knup-
duukskes een fietstocht met een
lengte van plm. 30 kilometer. De start
is 's-middags vanaf het VW-kantoor.
De leden van De Knupduukskes die
de tocht zullen leiden, zijn voor deze
gelegenheid in oud-Gelderse boeren-
kostuums gestoken. Onderweg tijdens
de koffiepauze aan de Bekmansdijk in
de Kranenburg, zullen de boerendan-
sers een optreden verzorgen.

In het kader van het adspirant leden-
werk organiseert de afdeling Vorden
van Jong Gelre maandagavond 18 ok-
tober een avondje zwemmen in het
nieuwe subtropische zwemparadijs
De Scheg in Deventer. Het vertrek is
vanaf het Dorpscentrum. Men kan
zich opgeven bij Ingrid Huurneman,
tel. 05752-3446.
Op 3 december organiseert Jong Gelre
een filmavond.

Achtkastelen
wandeldag
Zaterdag jl. waren er zo'n 500 deelne-
mers aan de Achtkastelen wandeldag.
Uit alle delen van het land had men in-
geschreven. Frappant was nog wel dat
bijna tweederde van de deelnemers
nog nooit van Vorden gehoord had.
Deze mensen vonden het echter prach-
tig en genoten volop van hetgeen Vor-
den te bieden heeft.
De tocht voerde merendeels langs de
kastelen en men was vol lof over de
goede organisatie van de wandeldag.

Dammen
Dostal2-UDCUlftl2-4
Het tweede team van damclub Dostal
heeft de tweede wedstrijd tegen UDC
Ulft gewonnen met 12-4. De uitslag
viel wel wat ruim uit, maar was dik
verdiend. Bennie Hiddink kwam al
vroeg een dam achter, maar zag nog
kans om hem weer af te pakken met
voordeel. Uiteindelijk won hij zelfs
nog. Al na een uur spelen besliste
Harry Graaskamp na eerst een schijf
gewonnen te hebben, al de partij met
een damkombinatie. Ook Mike Vos-
kamp, Saskia Buist en Bertus Nijen-
huis kwamen tot winst.
Mark Klein Kranenbarg had een

goede centrumpositie, maar liet zich
verrassen door een vijandelijke kom-
binatie, waardoor hij moest opgeven.
Jan Masselink en Simon Wiersma
speelden remise.

Oud-inwoner
gepromoveerd
Oud-inwoner van Vorden ir. G.B.M.
Heuvelin, thans wonend te Nieuwe-
gein, is op 24 september gepromo-
veerd tot de graad van Doctor in de fa-
culteit Ruimtelijke Wetenschappen
aan de universiteit van Utrecht.

Rommelmarkt
Klepperklumpkes
Aalten
Op zaterdag 23 oktober houdt dans-
groep De Klepperklumpkes uit Aalten
een rommelmarkt op het plein van de
St. Josefschool aan de Dijkstraat. De
verkoop start 's-morgens en na afloop
hopen de dansers een paar mille te
kunnen toevoegen aan de kas voor de
organisatie van het Internationale
Folkloristisch Dansfestival op 23,24 en
25 juni 1994.

ENDA
OKTOBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
13 HVG-Dorpds.H.Westerink,'Wat

doet een dominee'
13 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, dhr. Van
Velzen, paranormaal genezer

13 Welfare Handwerken 'de Wehme'
13 HVGWichmond, middag voor

ouderen
13 ANBO Korte fietstocht's middags
HHVGWildenborch,

boekbespreking
14 ANBO Kegelen bij de Boggelaar
17 HS V de Snoekbaars,

snoekwedstrijd
18 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
19KPOVorden
19 KPOVieraker, Pastor Booyink
19 Soosmiddag Kranenburg
19 NCVB'Genetische manupilatie'
20 Kindervoorstelling,

Dorpscentrum
20 HVGWichmond, 'Noaberhulp'
21 PCOBindeWehme
21 H VG-Dorp, Ontmoetingsdag in

het Dorpscentrum
21 Bejaardenkring, reisje
21 HVGWichmond, ontmoetingsdag

in Vorden
25 VrouwenclubMedler
25 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
26 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, halve
dagtocht naar D.E. in Utrecht

26 HVGWichmond,themamiddag
26 Bazar Welfare 'De Wehme'
27 Bejaardensoos Vierakker, middag
27 ANBO Lange fietstocht
29 Jong Gelre revue in het

Dorpscentrum
29 Bejaardenmiddag, Bejaardensoos

Vierakker
29 Feestavond GMvL,

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

30 Hackfort Natuurmonumenten,
excursie

NOVEMBER: A
SWOV Open Tafel in deWhme

iedere dag.
1 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
2 Geamenlijke ledenvergadering

ABTB, CBTB en GM vL afd.
Vorden

2 Soos Kranenburg Gymnastiek en
Pater Pirenne

4 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 Ledenvergadering de Vogelvriend
5-6 Jong Gelre Revue in

Dorpscentrum
8 VrouwenclubMedler
8 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
9 HVGDorp,RingmiddaginAlmen
9 HVGWichmond,Ringmiddagin

Almen
l O Plattelandsvrouwen, dia's
l O Bejaardensoos Vierakker,

Feestmiddag
l O Welfare Handwerken in de Wehme
13 IndeReep'n,slipjacht
13-14 De Vogelvriend,

Dorpscentrum, Expositie
15 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
16 NCVB,mevr. Logtenberg
16 HVGWichmond te gast bij KPO
16KPOVorden
16 KPO Vierakker, lezing

Paranormale gaven
16 Soos Kranenburg
17 HVG Dorp, Sinterklaas

pakjesavond
18 VrouwenclubMedler
18 Historische vereniging Vorden,

dia-lezing
18 HVGWildenborch.dia'sBerkel
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 PCOBindeWehme
22 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
23 Plattelandsvrouwen, Kersttegels

maken
24 Toneelmiddag voor bejaarden in

de Boggelaar
24 Welfare handwerken in de Wehme
29 ANBO Klootschieten opde

Goldberg
29 VrouwenclubMedler
30 Soos Kranenburg

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Dik Trom in het Dorpscentrum
te Vorden

Hallo kinderen, mün naam is Dik Trom
en ik kom in de herfstvakantie evenals
vorig jaar samen met mijn vriendjes, va-
der, moeder en veldwachter Flipse spe-
len in het Dorpscentrum in Vorden.

Om te voorkomen dat het te druk
wordt in de zaal, zullen wij de nieuwe
avonturen van Dik Trom twee keer
voor jullie spelen nl.'s-middags 20 ok-
tober.

Verder wil ik jullie nog wel verklappen
dat het iets met mijn verjaardag te ma-
ken heeft en dat ik daarom ook nog zal
trakteren.

Dus kom allemaal de woensdag van de
herfstvakantie naar het Dorpscentrum
in Vorden. Tot ziens en groetjes van
Dik Trom.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Soms denk ik wel 's: Jonge, jonge, i'j
kont wel marken da'j older wod. Dan
veget i'j dit en dan dat. 'n Andere
keer kom i'j d'r ene tegen die'j al
jaorn kent en dan we'j opens de
name neet meer. Umme oaver 't
truggevinden van wa'j goed opebor-
gen heb maor neet te praot'n.

Zondagaovund oaverkwam mien ok
weer zoiets. Op 't spotjoernaal op de
tillevisie waarn ze met rugby of
zoiets te gange en daor ha'k de
oorne neet zo nao staon. Daorumme
kek ik maor's in de krante die d'r
van veurrugge wekke toevallug nog
in de buurte lei. Mien ogen veel'n
op 'n klein berichjen op de veurpa-
gina: Yvonne van Gennip uut de
broodjeszaak. Zee kon 't volle wark
in de zaak neet an, ston d'r as ve-
klaoring veur eur faal'n bi'j.

A'j dan net wat spot op de tillevisie
heb ezeen, kom i'j an 't prakkezeern
oaver de topspot. Levert die luu alle-
maole wel zukke geweldugge pres-
taoties? Heb die wel zo'n zwaor lea-
ven? Hoelange is 't eleen da'w
Yvonne gold heb zien winn'n op de
OS? Dat was jao wat, 'n stuk of wat
golden medaljes bi'j 't schaatsen.

Argens vuul'n ik mien now un be-
tjen bekoch. De drukte in zo'n zaak
neet ankönnen. jap zee kan natuur-
luk zeek wean, dan is 't wat anders.
Maor wieters, a'k dan kieke nao
onze Voddènse bakkers Jan en Piet,
die al wel veertug, vieftug jaor veur
dag en dauw 't bedde uut mot
umme eiken dag weer't brood op

tied gaar te hemmen. Zonder vette
sponsor maor ok zonder medalje in
't veuruutzich want die krie'j as baas
nooit. Wel a'j veertug jaor bi'j zo'n
baas warkt.

'k Wolle d'r nog volle meer van
schrieven too mien vrouw zei: "Wi'j
die kaarten effen nao de pos bren-
gen, dan krieg ze die nog op tied".
Zee had 'n goeie oplossing van de
kwis op Radio Gelderland op 'n
briefkaarte inevuld. Daor dut ze al-
tied an met, zonder oaverruggens tot
de prieswinnaars te heur'n. In 't pro-
gramma 'Um de meddagpot' (wieters
ok un bliksems mooi programma)
wöd dan deur ene Broos Seeman un
old liedjen espöld wao'j de name
van mot raon. De name van 't lied-
jen wis ze metene, maor ze wol de
hele teks nog 's weer opzuuken. Too
ze an 't rommel'n was tussen wat
olde meziekbuukskes kwam ze nog
'n olden almenak van veurug jaor te-
gen. "En gooi den maor metene bi'j
't olde pepier."

As un goed gedresseerd'n hond ston
ik maor metene op en krege de
fletse uut 't hok umme noa de pos te
gaon. Too'k bi'j 't poskantoor op de
busse kekke waor now de streekpos
of't andere in mos, marken ik da'k
'n olden almenak in de hande hadde,
de breefkaarten ha'k bi'j 't olde pe-
pier egooid. 't Kosten mien un keer
op en neer fietsen en 'k wis metene
zeker da'k old en vcgets wodd'n.
Maor dat zölt t'r wel meer wean bi'j
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Ons darpken Vodden
Ons kleine darpken Vodden,
wat bu'j toch groot ewodden.
Dee hier kump u n enkele keer,
kent ut helemaal neet weer.

De olde fabrieken bunt weg edaon,
doorheb ze nowallemaole huuze staon.
Daormo'j eers wel weer a n wennen,
a'j vaker komp zu'j dat wel redden.

Ok hebt ze grote winkels emaakt,
al bunt ze die nog neet allemaole kwiet
eraakt.
Bunt ze vol dan krie'j un winkelstraote,
urn d'r nao binnen te gaon kö'j dan neet
laoten.

Now hebn ze de straote d'r uutegooid,
dat heb ze in kotte tied erooid.
Of 't beller is ewodden, ik wet ut neet,
Ok neet hoe ofun ander dat bezeet.

De stoepen bunt wel breed ewodden,
op de straote jaagt ze ow now
van de sokken.
I'j hopt dat alles goed zal gaon,
At ze maor gin auto's an de kante heb
staon.

De roste hoef i'j in 't darp neet meer te
zuuken,
dan mo'j nao 't bos onder de buuken.
Gelukkug dat dit blifbestaon,
daor kö'j nog röstug hen kuier'n gaon.

Zodoende komp ze met hele tröpkes hier,
um roste te zuuken en gin vetier.
Al is ons darp dan groot ewodden,
't is en blif veur ons toch Vodden.

D. Lindeman



houdt u uw

de buurt?
Wie wil sparen en toch zijn

geld binnen handbereik wil hebben,

is bij ons aan het

ju is te adres. Want de

Rabobank /it ook hij

u in de buurt.

Dat is wel /o

makkelijk en wel /o vertrouwd.

U krijgt bij de grootste spaarbank

van Nederland niet al K-en een hope

Rabobank.
Gemakkelijk en

vertrouwd.

rente, u kunt ook direct over uw

spaargeld beschikken.

Gemakkelijk aan de

balie, /onder romp-

slomp. En voor een

goed advies, loopt u

acvvoon even binnen.

Dan vertellen we u graag

hoc- u meer uit uw spaargeld haalt.

Rente nu tot 5,75%, Rabobank GJ

Rabobank. Aangenaam.

Cordon samen met Why Not
in De Woage
De herfstvakantie staat weer voor de
deur en dat betekent voor veel mensen
weer even lekker ontspannen. Dancing-
discotheek De Woage te Halle zorgt voor
een lekker ontspannen weekend. Op
vrijdag 15 oktober is er een geweldige
dance-party, de beste platen die geno-
teerd staan in de Top-40 komen aan je
voorbij.

Zaterdag 16 oktober speelt de Duitse
topformatie Maniac in de grote zaal
van De Woage. Maniac is een formatie
van de bovenste plank. Naast hun CD
'Maniac' hebben zij vele zalen en festi-
vals betreden. Een ervaren band die
uitgegroeid is in de gehele Benelux.
Maniac speelt veel covers maar ook ei-
gen werk komt op deze avond aan bod.

Weekend in de ken-ie-die-zaal
Het plezierige dansorkest Weekend
speelt in de ken-ie-die-zaal. De be-
kende deuntjes zullen weer ten gehore
gebracht worden, wat samen met veel
plezier gepaart gaat.

Gorden & Why Not
Inmiddels is de formatie Why Not niet
meer weg te denken uit De Woage.
Bijna iedere vakantie staat deze Ach-
terhoekse formatie op het podium. De
vorige keer stonden zij er samen met
Arie Ribbens, deze keer zullen zij Gor-
don begeleiden. Eigenlijk is het niet
noodzakelijk om Gordon te introduce-
ren. De manier waarop hij een impuls
heeft gegeven aan het Nederlandsta-
lige lied is bekend. Zijn enorme gevoel
voor humor is bekend. De tomeloze
energie die zowel kracht als emotie in
zich draagt, is bekend. En dat gebeurt
allemaal naar aanleiding van zijn gou-
den hit'Kon ik maareven bij je zijn'die
wekenlang de nummer één positie be-
zet hield.

Gordon is een rasartiest met een veel-
zijdig repertoire, geschikt voor een
breed publiek. Prachtige ballads of vro-
lijk uptempo, hij brengt ze met het
grootste gemak. Dit moet in 1992 dan
ook een reden geweest zijn voor de
Stichting Conamus om Gordon te on-
derscheiden met de Zilveren Harp,
een aanmoedigingsprijs die deze sym-
pathieke zanger zeker verdient.
Zo zie je maar dat er altijd wat te bele-
ven valt in De Woage. Als je meer infor-
matie wilt, kun je altijd bellen met de
infolijn van de dancing.

Disobussen doen het goed
De discobussen van dancing De
Woage doen het goed. ledere zaterdag
rijden er minimaal acht disco-bussen
om de bezoekers veilig naar De Woage
te brengen en weer terug naar huis.

De Woage is onder andere een geliefde
plaats voor jeugdigen die nog niet in
het bezit zijn van een autorijbewijs. De
bus betekent hier voor het publiek een
prima aanwinst. De discobussen zor-
gen er voor dat er minder discogangers
's-nachts nog met eigen vervoer naar
huis moeten. Zij krijgen de mogelijk-
heid om gebruik te maken van deze
bussen wanneer met eigen vervoer de
heenreis is gedaan maar tijdens de
avond een pilsje is genuttigd. De auto
kan blijven staan en de bus staat klaar.
Dank zij de inzet van de GVM en Bax
rijden de bussen iedere zaterdag volg-
ens schema de route af.

Een overzicht van bus 5 Warnsveld/
Vorden/Ruurlo/Veldhoek. Opstap-
plaatsen Warnsveld: Scheperskamp;
Vorden: N.H. kerk; Ruurlo: Kerk-
plein; Veldhoek: Wentink.
Voor alle vragen kan men terecht via de
infolijn 08343-1232.

ABN-Amro-
DASH3-0
Volleybal

In een matige wedstrijd tegen S VS uit
Schalkhaar heeft DASH de positieve
lijn niet kunnen doortrekken. DASH
begon deze wedstrijd met twee bles-
sures.
De eerste set kende een gelijkop-
gaande strijd tot de stand van 11-11.
Daarna kon SVS dankzij enkele per-
soonlijke fouten van DASH de set
afmaken met 15-12.
In de tweede set had DASH veel pro-
blemen. De pass kwam niet goed en
ook de blokkering liet het afweten.
Het sterke SVS wist deze set dan ook
af te maken: 15-3.
De derde set was slechts een formali-
teit. DASH kwam in deze set niet
meer mee en verloor dan ook kan-
sloos met 15-1.
Aanstaande zaterdag speelt DASH
thuis tegen Devolco 3 uit Deventer.
DASH hoopt in deze thuiswedstrijd te
laten zien dat de wedstrijd tegen SVS
een uitschieter was.

Uitslagen:
Do 7-10: DP Sc. Dev. l - DASH 2
3-1.
Za 9-10: D4C Heeten 3 - DASH 7
3-0; H2A DASH 3 - Devolco 62-1;
H3B DASH 4 - ABS 3 3-0; D3B
DASH 4 - Socii l 0-3; D4A DASH 6 -
DVO 6 3-0; D4B DASH 5 - ABS 3
3-0; MA DASH l - BSC '93 l 3-0;
MB DASH l - Devolco l 0-3; H rekr.
Terwolde-DASHB2-l.

Programma:
Do 14-10: H3B Socii l - DASH 4;
D3B Wilh. 3 - DASH 4; D4A Socii 2 -
DASH 6.
Za 16-10: H2A Boem. 2 - DASH 3;
D4B Heeten 5 - DASH 5; JA DSC l -
DASH 1; MA Wik l - DASH 1; MB
Boem. l - DASH 1; JC WSV l -
DASH 1; HP DASH l - Devolco 3;
HP DASH 2 - Voorw. l; DP DASH 2 -
Heeten 1; D2A DASH 3 - Epse 1;
D4C DASH 7 - Voorw. 6.
Do 14-10: DAMES: Socii l - Sc.
Deventc^fc Socii 2 - DASH 6;
HEREN^cii l - DASH 4.

ADVERTEREN KOST GELD...

ADVERTEREN
KOST MEER!

Ratti dames wint
van Oeken
Afgelopen zondag speelden de dames
van sv Ratti tegen het twee klassen la-
ger spelende team van Oeken. De ge-
hele wedstrijd speelde zich af op de Oe-
kenhelft doch enige schoonheidsfout-
jes zorgden zo af en toe voor riskante
situaties in de verdediging van Ratti.
De eerste tien minuten was het klasse-
verschil niet duidelijk zichtbaar. Oe-
ken werd in de gelegenheid gesteld
kansen te creeëren welke door de ver-
dediging van Ratti werden afgeslagen.
Na een kwartier spelen scoorde Marije
de Jong 1-0. Marije is afkomstig van
Wilhelmina SSS en heeft dit seizoen
een basisplaats verworven bij Ratti 1.
Het doelpunt was het resultaat van een
goed opgezette aanval. Brigitte Leb-
bink nam het tweede doelpunt voor
haar rekening. Zij kopte de bal schitte-
rend langs de keeper. Hierna volgde
een periode met kansen die onbenut
bleven. Gerda Bijenhof bracht hier een
einde aan en schoot de bal vanaf twin-
tig meter keihard in 3-0. Dit was tevens
de ruststand.
In de tweede helft volgden spelonder-
brekingen elkaar op door blessures
aan Oekenzijde. Er werd nog driemaal
gescoord door Monique Geurts, Bri-
gitte Lebbink en Gerrie Brummelman.
Het was weliswaar een terechte over-
winning voor de dames van sv Ratti
maar de uitslag liet te wensen over.
A.s. zaterdag spelen de dames van
Ratti tegen SKVW in Winterswijk.

Rij Alcohol Vrij

Voetbaluitslagen
en programma
wVORDEN
Vorden Dl-Brummen D2 10-1; Zut-
phenEl-VordenEl 2-6 ;AZC F l-Vor-
den Fl 12-0; Vorden F2-AZC F2 4-3;
Vorden Bl-Zelos BI 1-4; Vios Be-
Itrum Cl-Vorden Cl 0-4; Vorden C2-
Neede C3 0-3.
Vorden l-Ratti l (zaterdag 8-5, beker-
wedstrijd); Vorden 3-Pax 6 4-4; Vor-
den 4-Hercules 3 6-2.

Wühelmina SSS D3-Vorden Dl; Vor-
den El-Gazelle Nieuwland El; Vor-
den Fl-Brummen Fl; Voorst Fl-Vor-
den F2; Grol A l-Vorden Al; Vorden
Bl-Terborg BI; SSS Eibergen Cl-Vor-
den Cl.
Warnsveldse Boys l-Vorden l; Vorden
2-Longa 3; Drempt Vooruit 4-Vorden
3; Vorden 4-Dierense Boys 3; Diepen-
heim 4-Vorden 5; Vorden 8-DEO 5.

sv RATTI
Wolfersveen B l-Ratti BI 0-10; Ratti
Cl-VoorstC10-3.

SOCII
Socii F-Brummen F 4-4; Brummen
E-Socii E 6-0; Witkampers C-Socii C
2-4; Socii A-AZC A 8-3.
DEO 2-Socii 2 2-4; Socii 3-H en K 2
3-5; Dierense Boys 3-Socii 4 2-1; So-
cii 5-Erica 7 6-7.

Dierense Boys F2-Socii F; Socii
E-Dierense Boys E.
Socii-Davo; Socii 2-Eerbeekse Boys
6; Concordia Wehl 4-Socii 3; Voorst
78-Socii 4; Socii 5-SHE5; Socii 6-Zut-
phen 6.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

RTV
Rudie Peters sluit wegseizoen af met
overwinning in Tilburg door eerst in
z'n eentje een gaatje van 20 seconden
dichtgefietst te hebben ontstond er zes
ronden voor het einde een kopgroep
van 12 man. In de eindspg^was hij
duidelijk te sterk voor de c^Pige ren-
ners en stond zo voor de dertiende
keer op de hoogste trede dit seizoen.
Hij kan ook terugzien op een ondanks
iets mindere periode een uitstekend
seizoen 50 wedstrijden hJUc eerste
tien waarvan weer 26 b^fe eerste
drie.
De G.O.W.-crossen zijn ook weer
begonnen en er stonden tien RTV-ers
aan de start in Almelo in verschil-
lende klassen. Bij de junioren werd
Edwin Maalderink 2e en Andre Bar-
geman 3e. Bij de amateurs A: Peter
Makkink 5e; Jan Wullink 6e en Mar-
tin Weijers 12e. Bij de amateurs B:
Ben Peters 3e en Eddy Heuvelink 5e.
Dit zijn wedstrijden voor Gelderse en
Overijsselse clubs in competitie van
acht wedstrijden. De zes beste resul-
taten tellen mee voor de einduitslag.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen
van woensdag 6 oktober

GROEP A
1. Mv. Broertjes/Mv Gilles 61.2%; 2.
Mv. v.d. Berg/Hr. Groot Bramel
54.5%; 3. Mv. Horstink/Hr. Bergman
52.7%.

GROEP B
1. Mv. v. Gastel/Hr. v. Gastel 68.1%;
2. Mv. Scholten/Hr. Scholten 64.3%;
3. M v. Jaburg/Hr. Jaburg 59.0%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

2 BOS

BLOEMEN

8,95

2Winter-
cyclamen

9,95

Badminton-
vereniging Flash
Flash l kreeg op oktober het 2e team
van Thuve uit Duiven op bezoek.
Flash l leek naa de enkelspelen op
een gemakkelijke overwinning af te
gaan. De stand was 3-1 in Vordens
voordeel. Na de moeizame winst in de
eerste mixed dubbel was de overwin-
ning binnen en ook al won Thuve de
tweede mix vrij gemakkelijk, het
deed niets af aan de overwinning van
Flash l. Flash l heeft nu 3 wedstrij-
den gespeeld en ze allemaal gewon-
nen.
Flash 2 begon de verre reis naar Zeve-
naar met een invalster in het team. De
wedstrijd verliep nogal desastreus
voor Flash. Er werden wel enkele
driesetters gespeeld, maar het duurde
tot de 2e mixed dubbel voordat het
eerste punt binnen was. De uitslag
van 7-1 was wat geflatteerd, maar de
nederlaag was terecht.
Flash speelt de laatste wedstrijden
niet meer op het niveau van de eerste
weken. Nadat het tegen UBC nog net
goed afliep, pakte Pluumke uit Win-
terswijk Flash 3 het eerste punt af. De
wedstrijd eindigde in een onbeslist
4-4 gelijkspel. Pas in de 2e mix scho-
ten Martin en Jacqueline de gelijkma-
ker in het doel van Pluumke.
Flash 4 loopt momenteel iets minder
soepel dan de overige teams. Tegen
LBC kwam het beste spel van invals-
ter Gerry Reusink die haar enkelspel
met twee maal 12-11 aan de tegens-
tander moest laten. De inzet was ver-
der bij Flash 4 ruim aanwezig, alleen
ontbrak het geluk een beetje, waar-
door LBC kon uitlopen naar een 8-0
overwinning.

Vorden wint
van Ratti zaterdag
In de beginfase zag het er niet naar uit
dat Vorden achtmaal zou scoren. Het
eerste halfuurwas het Ratti dat met fris
aanvallend voetbal de achterhoede
van Vorden ontregelde. Mark Suters,
Pascal Klootwijk en Harm Welleweerd
kregen enkele unieke kansen om te
scoren. Doelman Ronald Hoevers stak
echter in goede vorm en hield zijn doel
schoon. In de veertigste minuut was
het Vorden dat tegen de verhouding in
scoorde. Peter Hoevers gaf een voor-
zet op de vrijstaande Reint Jan Wester-
veld die ongehinderd in kon koppen
1-0. Dit was tevens de ruststand.
Na rust viel er voor de toeschouwers
veel te genieten. Er werd veel ge-
scoord, liefst twaalf maal. Vorden
counterde sterk en Erwin Hengeveld
liet de tweede treffer van Vorden aante-
kenen 2-0. Dick Smit bracht de stand
op 2-1. Vorden deed er een schepje bo-
ven op en achtereenvolgens scoorden
Erwin Hengeveld 3-1 en Peter Hoe-
vers 4-1. Mark Suters bracht met een
simpele beweging de stand op 4-2. De
scheidsrechter vond het blijkbaar
mooi voetbalweer en knoopte er nog
een kwartiertje bij aan. Zowel Vorden
als Ratti scoorden er lustig op los. Er-
win Hengeveld 5-2, Jan de Vries 5-3,
Reint Jan Westerveld 6-3, Peter Hoe-
vers 7-3, Stephan Fleming 7-4, Reint
Jan Westerveld 8-4 en Mark Suters
8-5.

Aanstaande zondag speelt Vorden l in
Warnsveld tegen Warnsveldse Boys.

Marco Borsato in 'De Herberg'
Zomaar, van de één op de andere dag
een ster worden. Het bestaat nog steeds,
al is het slechts voor enkelen weggelegd.
Het gebeurde Marco Borsato in 1990
toen hu de finale won van een bijzonder
succesvolle Nederlandse televisieshow,
de Soundmix Show.

Voordat de in 1966 geboren Marco
Borsato zijn succes als zanger ging be-
proeven, volgde hij een koksopleiding
in Alkmaar en enkele horeca-opleidin-
gen in Amsterdam. Na het afronden
van zijn studies werd Borsato opgeroe-
pen voor de militaire dienstplicht
welke hij in Duitsland vervulde.
Niet veel soldaten kunnen zeggen dat
ze dankzij de verplichte tijd in het
groene uniform voor het eerst in aanra-
king kwamen met de amusementswe-
reld. Marco Borsato echter, proefde in
zijn diensttijd voor het eerst de zoete
smaak van de wereld die amusement
heet. Hij werd door de legerleiding ge-
vraagd om festiviteiten te organiseren
voor zijn kazernegenoten.
Na zijn diensttijd ging Marco als dress-
man en ontwerper in een boetiek wer-
ken. Toen op een dag in 1989 een zan-
ger niet kwam opdagen, die een mo-
deshow zou opluisteren, besloot
Marco de stoute schoenen aan te trek-
ken en de zanger te vervangen. Zij n op-
treden was dusdanig succesvol, dat hij

besloot zich in te schrijven voor de al
eerder genoemde succesvolle televi-
sieshow, waarin kandidaten een be-
kende artiest nazingen (soundmixen).
In de voorrondes bleek al dat hij veel
talent had en op de dag van de finale 7
april 1990, won hij met zijn creatie van
Billy Vera met grote overmacht.
De sportieve Alkmaarder bereikte kort
daarna de vierde plaats van de Neder-
landse Top-40 met zijn eerste single 'At
this moment'. Ook zijn volgende sin-
gle 'Una donna cosi' haalde de hitlij-
sten. De twee succesvolle singles had-
den tot gevolg dat zijn eerste CD'Emo-
zioni' binnen twee weken hoog in de
Nederlandse CD Top-100 stond. Zijn
tweede CD 'Sento' kwam uit in sep-
tember 1991. De singles 'Sento' en 'Un
po bambino' behaalden hoge noterin-
gen op de hitlijsten. In oktober 1993 zal
zijn derde CD verschijnen.
Het spreekt voor zich dat Marco veel
van zijn platen in het Italiaans op-
neemt. Hij is dan wel in Alkmaar gebo-
ren, waar hij overigens nog steeds
woont, zijn vader is echter een Italiaan.
De liefde voor het koken heeft Marco
van zijn vader. Marco's moeder is Ne-
derlandse en zo is Marco tweetalig op-
gevoed.

Vrijdag 22 oktober treedt hij op in De
Herberg te Vorden.

'/ Veilig Verkeer Nederland

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren hij Drukkerij Weevers BV, Nieuvvstad M, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u /.u h telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



RECTIFICATIE FEESTKRANT !

WOENSDAG 20 OKTOBER

Wervelend optreden van

GERT &
HERMIEN
en de

LEMMON
SHOWBAND

THEO TERWEL
II AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Dit i.v.m. feestweek heropening Centrum Vorden.

The Lèmmon band is een allround orkest en zal deze a vond muzikaal
omlijsten en staat garant voor sfeer en een echt feestgevt

Hoogtepunt van deze avond is een gastoptreden van

GERT & HERMIEN
AANVANG 20.00 UUR GRATIS ENTREE

DEZE AVOND IS VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK VAN JONG TOT OUD.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

Boh Foi Toch
Vanaf maandag

18 OKTOBER

'De nieuwste

'Veur Pauwen
en Poëten'

BIJ ONS VERKRIJGBAAR:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

TE HARD RIJDEN
KOSTJE VEEL

ROVG/VVN
BINNEN DE KOM

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

MAANDAGAVOND 18 OKTOBER

KLAVERJASSEN
en

JOKEREN

DE VAKMAN

Alles voor de
doe-het-zelver
DEMONSTRATIE- en
INFORMATIEDAGEN
op 15 en 16 oktober 1993

Op 15 en 16 oktober demonstraties van en informatie over
Bosch- en Metabo-gereedschappen en machines.

Ook video-demonstraties over de vele
toepassingsmogelijkheden van tuinhout, zonweringen,
structuurpleisters, veiligheidsartikelen (Nemef) en
isolatiematerialen.

GOED
GEREEDSCHAP

Bouw- en Houtbedrijf

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10-Zutphen - Telefoon 05750-21796

HOTEL WITKAMP
presenteert

Laren

m.m.v Aanvang 21.00 uur
Disco Fire Sound Drive in Show

ZONDAG 17 OKTOBER

KINDERBOEKENWEEK 1993
i : '

Joke van Leeuwen.
Ze schreef het. Ze tekende het.

Kinderboekenweek-
geschenk

Gratis. Bij aankoop van ten minste
f 1 9,50 aan kinderboeken.

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden

Tel. 05752-31 00

I.v.m. vakantie zijn wij

GESLOTEN
van maandag 18 oktober t/m

maandag 25 oktober

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Zaterdag 16 oktober na 12.30 uur GESLOTEN.

Achterhoekse
Molenstoet t»

> A

Proef nu de nieuwste aanwinst bij
bij uw Echte Bakker: de Achterhoekse
Molenstoet. Dit streekbrood is ontwik-
keld in nauwe samenwerking met koren-
molen De Vier Winden in Vragender.
Bereid met molenbloem, haverzemelen,
sojacrits en roggebloem, wordt het
dagelijks met liefde gebakken op
ambachtelijke wijze, in eigen bakkerij.

Achterhoekse Molenstoet, alweer 'n
prachtig streekbrood uit ons mooie
Achterhoekse land.

Echte Bakker
VAN ASSELT
' ZUTPHENSEWEG18-VOnDEN-TEL.1384

Echt je proeft 't!

Help mee aan v e r b e t e r i n g van de behandeling

van kanke rpa t i ën t en . Bjjjf geven, als tublief t .

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
K O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S

DE KANKERBESTRIJDING
DOET MEER. BLIJF GEVEN!
COLLECTEPERIODE: 31AUG.- 5SEPT. 1992,BANKREK.: 70.70.70.007.POSTBANK 26000

PRAKTIJK
VOOR ASR-THERAPIE®

Deze therapie is gericht op somatische, psycho-
somatische, psychische en sociale klachten.
Door middel van massages, pressuur, moxa,
kleurentherapie en vlinderen op reflexen, acupunten,
meridianen, chakra's en littekens, ontstaat een betere
verdeling van de energie in het lichaam, waardoor
klachten verdwijnen, of verminderen.
Ook wordt gewerkt met energetische homeopathie.

Voor informatie en j of afspraken kunt u bellen naar:
Mevr. A. Baars-Klootwijk, Kruisdijk2, Vorden,
tel. 05752-3303.



Sfeervolle seniorenshow De gekraakte kluis ging open
... bü Visser Mode

Visser Mode hield dinsdag 5 oktober
weer een drietal scniorcnshows. Deze
shows worden altijd door een aantal
amateurmannequins en dressman ge-
presenteerd die /elf ook al wat ouder zyn
en laten zien hoe men ook wat oudere
leeftijd modisch en sportief gekleed kan
gaan.

De dames Miny, Hetty, Ammy, Elly,
Ali en Johanna en de heren Fred en
Theo lieten zeer draagbare mode zien.
In de rokken zagen we prachtige ruiten
zowel in blauw met warmrood en bott-
legroen gecombineerd en tevens
mooie loden en bruine tinten. De Se-
da-rokken (zonder boord) zijn ideaal.
Opvallend waren ook de mooie combi-
naties van Ara en Weber. Ook zagen
we vlotte pantalons (o.a. gekleurde de-
nim) met mooie pullovers en vesten

(o.a. van Roberto Sarto).
Het werd ook duidelijk dat Visser
Mode een mooie collectie mantels,
coats en jacks heeft. Ook voor de wat
oudere dame is een suède rok en een
suède gilet een mode-item dit najaar.
Bij de heren veel sportieve combina-
ties naast de geklede kostuums. Voor
de heren met veel vrije tijd vlotte cor-
duroy pantalons met sportieve pull-
overs van State of Art en Roberto
Sarto. Ook voor deze groep heren zijn
de jacks zeer uitgewerkt en functio-
neel.

Al met al blijkt dat de senioren bij Vis-
ser Mode volledig gekleed kunnen
worden gezien de uitstekende belang-
stelling voor deze shows (ook door he-
ren). Er zullen volgend seizoen zeker
weer seniorenshows te zien zijn.

Nadat de kluis, die door een boef ge-
kraakt werd, open ging, kwamen achter-
eenvolgens Sanne, Janneke, Kim,
Maya, Lise,Guy,Gerben,Tim, Mark en
Bertjan tevoorschijn.

Deze tien kinderen lieten een hele
leuke show (ingestudeerd door Reina
Groenendal) zien, waarbij de verschil-
lende modellen en kleuren van de
nieuwe wintercollecties van Visser
Mode getoond werden.

Er werden een aantal thema's uit de
collecties van Barbara Farber, Pointer,
BF-jeans, Pointer-jeans, Claire Kids,
Locker, LaPagayo en Lee geshowd. Al-
lemaal leuk op elkaar afgestemde kin-
der- en jeugdmode.
Zeker een geslaagde show waarvoor
enorm veel belangstelling was. Visser
Mode brengt kinderkleding van maat
92 t/m 182 in een schitterende kinde-
rafdeling die helemaal op kinderen is
afgestemd.

Staufferconcept en zonnestudio
Studio-M

Het Nederlandse Rode Kruis
GIRO 7244 - T.N.V. RODE KRUIS, DEN HAAG

Bel voor meer informatie: 06 - 300120 of steun het Rode Kruis
door uw gift over te maken op giro 7244 t.n.v.

Rode Kruis, Den Haag.

Kom ook eens kennismaken met het be-
kende Staufferconcept en de nieuwe
zonnestudio van Marga Henvers en haar
twee collega's in de Dr. Hubemoodt-
straat 73 in Doetinchem.

Het StaufFerconcept is een eigentijdse
wijze van figuurcorrectie middels zo-
genaamde toningbanken. Er zijn zes
verschillende toningbanken waarop
alle hoofdspiergroepen op een even-
wichtige manier worden getraind. Met
behulp van een computer wordt een fi-
guuranalyse gemaakt met de haalbare
correctied^stellingen.
In princip^^ 85 a 90% van de Neder-
landse bevolking een potentiële klant
van het Staufferconcept. Want ieder-
een wil zich tenslotte goed voelen, er

goed uitzien en een mooi en gezond li-
chaam hebben. Het Staufferconcept is
een simpele methode die snel resul-
taat geeft: een betere conditie en een
beter figuur.
Om het geheel te completeren heeft
Studio-M tevens een uitgebreide zon-
nestudio in huis waar het heerlijk ont-
spannen is. De zeven hoofdpunten bij
Studio-M zijn: een verbeterde bloed-
circulatie, een verbeterde soepelheid,
spierversteviging, figuurcorrectie, een
verbeterde houding, gewichtsverlies
en een gezonde kleur.

Studio-M vindt u in de^fc Huber-
noodtstraat 73 in Doetincnem, tele-
foon 08340-61661. (Zie ook de adver-
tentie.)

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

De redactie
Fam. Ligeon, Hoetinkho/41, tel. 1996

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg, Vunderinkhof
Konwonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Voilenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 2466

De Doeschot
HetStroo
HetEelraerink
Strodijkl t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

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

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

Fam. A lof s, Mispelkampdijk 50, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bèrnhardweg
Stationsweg
Julianalaar»
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Muldmkamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. B ar ge man, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeoeweg

Fam. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
DeHaar
DeSteege
HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De HaneJcamp
DeStroet '
HetKerspel
Mispelkampdijk

Waarom \

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelij kskollekt ie '.

Uitgebreider dan ooit. Eri... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

ft
ff

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

maHanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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Een steengoede bijlage ter
gelegenheid van de voltooiing van het

herinrichtingsplan 'Kom Vorden'.

x
Geachte /N^
medeburgers van

^W ^r ^V ^r ^^. ^~ -^^ ^W S ̂ W

Vorden,
De feestkrant is gedrukt. Het programma is klaar. Eindelijk is het zover dat
de vlag gehesen kan worden. Het einde van alle zandbakken, opstoppin-
gen en omleidingen is in zicht. En het geheel mag gezien worden.

Onlangs zei iemand tegen mij: 'Ik voel me op vakantie in m'n eigen dorp'.
Ons gezellige dorp, waar altijd wat te doen is. Met ruime parkeergelegen-
heid. Alles heeft een fikse opknapbeurt gehad.

jn en, naar wij verwachten, u ook.
Er is heel wat overlegd tussen verschillende instanties, zoals Gemeente,
VOV en de fa. Dostal, om te komen tot een eindresultaat, waar we blij mee zijn en,

Menigeen onder u zal zeggen, de straten zijn zo smal, het is allemaal zo eng. De rijbaan is inderdaad smaller. Maar
staat tegenover dat het wandelgebied, de trottoirs breder en ruimer zijn.
En ik weet zeker dat we er na verloop van tijd aan gewend zullen raken en het op den duur juist als een vooruitgang
zullen ervaren. We hebben nog maar pas het voorbeeld gehad van de mini-rotonde.

De Vordense Ondernemers Vereniging heeft gemeend: bij zo'n bijzondere gelegenheid, hoort een bijzondere krant,
'n Krant die mede mogelijk gemaakt is door het uitvoerende bedrijf de fa. Dostal, en waarin alle ondernemers 'n
steentje bijdragen, om voor u deze week tot een feestweek te maken. De Vordense Ondernemers, in samenwerking
met de Gemeente, bieden u deze feestweek aan.
Zoals in het programma vermeld staat, is er voor elk wat wils te vinden. En... met de gezellige wintertijd voor de
deur, hoop ik dat ons dorp er straks nog stralender uit zal zien.

Voorzitter V.O. V.
ƒ / / / H.Sueters-Sessink

leid, hoort een bijzondere k

Het marktplein op z' n kop

Herinrichting Dorp Vorden nadert

X X

De eerste werkzaamheden bij de rotonde. /

De belangrijkste straa^^ Vorden, de Dorpsstraat, ondergaat op dit moment een drastische
herinrichting. De werkzaamheden, die uitgevoerd worden door het Vordense wegenbouwbe-
drijf Dostal, zijn nog niet afgerond, maar de resultaten zijn al duidelijk zichtbaar. Bij het op-
stellen van de plannen is uitgebreid aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de
Dorpsstraat.

De gemeente Vorden heWt rond 1990 het beheer en onderhoud overgenomen van het rijk. Er
heeft een ver keer sonderzoek plaatsgevonden en aan de hand van de resultaten zijn plannen
gemaakt. Deze zijn tijdens een inspraakavond toegelicht. De plannen zijn gemaakt in nauw
overleg met de Vordense ondernemersvereniging.

Besloten is het doorgaande vrachtverkeer uit de Dorpsstraat te weren. Want het vrachtverkeer
was op deze doorgaande weg voor de richting Warnsveld/Zutphen en Groenlo/Winterswijk
zeer intensief. Via een aangelegde rotonde is het vrachtverkeer nu omgeleid via de Monster-
kam p en de rond weg naar de Zutphenseweg. Ten behoeve van de bevoorrading van winkels en
bedrijven is een weggetje aangelegd tegenover de ingang naar het kasteel Vorden. De vracht-
wagens kunnen op een parkeerplaats goederen lossen en laden. Parkeerplaatsen in het cen-
trum van het dorp zijn enigszins verschoven.

Om de verkeersveiligheid te bevorderen is het trottoir verbreed. Hierdoor is de Dorpsstraat
el wat smaller geworden, maar voor personenwagens is hij breed genoeg. Op verschillende

plaatsen zijn insteekhavens voor auto's aangelegd. De brede trottoirs geven de voetgangers,
met name ouderen en schoolgaande jeugd, wat meer ruimte. Er zijn twee verkeersregelinstal-
laties aangelegd (VRFs), één tegenover De Herberg en de ander bij het kruispunt Boonk/
Lulofsweg/Zutphenseweg. Er is inmiddels een tweede rotonde in aanleg op het punt Baakse-
weg/Rondweg/H Hoge. Een drastische aanpassing is gemaakt op het kruispunt Raadhuis-
straat/Galleestraat/Dorpsstraat. Hier vindt men twee T-splitsingen naast elkaar.

De werkzaamheden zijn gestart in mei van dit jaar en men hoopt dat de complete herinrichting
in oktober klaar zal zijn. De volgende fase van het plan is de aanpassing van de Zutphenseweg.

De winkeliers zijn erg content met de herinrichting. In het trottoir zijn verzonken houders
aangebracht voor het plaatsen van de kerstbomen en vlaggemasten. Er komen ook nieuwe
lichtmasten. De leverancier is Philips, die deze gloednieuwe lichtmasten in Vorden gaat intro-
duceren. Een primeur dus voor Vorden. De eerste is reeds geplaatst bij makelaar Van Zeeburg.
De nieuwe lichtmast heeft een zwarte paal met blauwe kap, zeer fraai van uitvoering die ten
goede komt aan de aankleding van de Dorpsstraat. De Dorpsstraat wordt verder voorzien van
modern straatmeubilair, zoals zitbanken en prullebakken.

Het zal vele inwoners verheugen dat de oude dorpspomp weer in ere wordt hersteld. Deze stond
op het marktplein en had geen funktie meer. Nu wordt hij gerestaureerd en er zal weer water
uit stromen. De Dorpsstraat wordt verder verfraaid met groenvoorziening, met name bomen.

A/X X
Vergeet

niet te

Afbraak Gems ook mede van belang voor de herinrichting Dorp. vlaggen!!,



WAARiÖËBÖÏSf
of\ paar glanspanty's normaal 6,95 en 7,95

voor de prijs van TOEN

of l paar uni herensokken normaal 9,95

voor de prijs van TOEN 4^5

of l paar kindermaillots normaal 29,95

voor de prijs van TOEN 14^5
i s
\

mode voor
het héle gezin

fashion

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

Ufssel\
Burg. Gallecstraat 9
7251 EA Vorden

Max. l bon per klant. Geldig van 20 t/m 23 oktober 1993.

WAARDEBON
TEGEN INLEVERING VAN DEZE

WAARDEBON
ONTVANGT U BEN POTJE,

SCHOENCREMEVOORDEPRDSVAN

.50

TANA SCHOENCREME NORMAAL 4.95

ÏN^^
O VAN %yiO t/ro 2^*01993

BEATO1XPLÖN6
7031 AJWEHL

DORPSSTRAAT 4
72S1BBVOROEN

I's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTEN

feestweek wïHen wi
pokujatën meégeriieter
var» een aantal feestéiljke

aanbiedingen.
Tegen inlevering

Van de bon.
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS

/v>

Feest in feitje Vo/tfen
J

Tuunte Fashion laat u
profiteren van een

SUPERAANBIEDING
Tegen inlevering van deze advertentie geven wij op

alle volwassen
spijkerbroeken

10,- korting
" Deze aktie geldt alleen in de feestweek

LOOP BESLIST EVEN BINNEN WANT DAT LOONT DE MOEITE

Cafetaria - Snackbar - Zaal

„b' <^foe
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

O PATAT

o SNACKS

o BROODJES

o KOFFIE

o DRANKEN

Haal, eet of drink waar u kwaliteit
en gezelligheid vindt.
Zaal voor vergaderingen en
familiefeestjes tot ca. 100 personen.

WIJ V I E R E N F E E S T
samen met u

Da^pm deze

AANBIEDING
van 18 tot 23 oktober

Bij besteding boven f 50,-

f 10 -krijgt u van ons l l \J j TERUG

bij inlevering van deze bon

D E M l - B YOU
ZUTPHENSEWEG 8 - VORDEN - TEL. 3785

L J

HOERA,
HET DORP IS KLAAR!

Ter gelegenheid daarvan AANBIEDINGEN:

VORDENSE KRUIDKOEK
•van 3.75 voor

VORDENSE MIK

van 6. 75 voor O • l w

VORDENSE KLINKERS
(taf el koekjes)

4j
Knip deze advertentie uit.

'"ir ^^
-X WARME BAKKER

fOPLAA
\bakthetvooru Tel. 1373 '

Fa. G. Bargeman & Zonen
X x xAannemersbedrijf

Ruurloseweg 53 - Vorden
Tel. 05752-1258
b.g.g. 2392

NIEUWBOUW

ONDERBOUW

VERBOUW

Het adres voor al uw BOUWWERKEN

\

Tegen inlevering
van deze bon

\

£t DU korting

op een paar nieuwe hakken.

Tent-, zeil-
en schoenmakerij

BERENDS
Nieuwstad 14, Vorden

Tel. 1487

im HeersM
'Oj Proefkoneen

onze produkten zijn NIET op dieren getest

KMS
producten op plantaardige basis en biologisch
afbreekbaar

Chemisch afval
dat houden wij apart, net zoals glas en
papier; slechts één op de 35 kapsalons houdt.
chemisch afval apart

> Henna
J-"̂  100% plantaardige en biologische

afbreekbare kleuren

Sunglitz
biologisch afbreekbare, haar vriendelijke^;
coupe soleil; het principe van de zon f
nagebootst in de kapsalon

O 60+
10% korting: elke dinsdag-, l
woensdag- en donderdagochtend g j

êtn'aHdere
Airco O

: 's winters warm en
, ___ s zomers heerlijk koel!

Vak bekwaam O
wij werken uitsluitend met

gediplomeerd en ervaren personeel

All-in prijzen O
indien nodig: crème, gel of (kleur)versteviger
en lak; deze zijn altijd bij de prijs inbegrepen

iv mening is voor ons belangrijk O
onze werkwijze stemmen wij af op uw wensen

o.a. door enquêtes vragen wij wat u wilt

GTÏ Vorden
Zutphenseweg 21

M 05752-1215

J I M / / H E E R S I N K

S

tegen
inlevering

van deze bon

150
gram

GEBRADEN
GEHAKT

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32 - Vorden

Telefoon 1470

\ MEËKS
«W-

jtoewM«°

Ruurloseweq 8-14 - Vorden - Tel. 05752-1879

AANBIEDINGEN
in de advertenties
gelden alleen op

20 t/m 23 oktober



E//y Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Vorden,
proficiat met de vernieuwde kern!

/^ jr jr y:
Tegen inlevering van deze advertentie

ontvangt U nu bij aankoop van een
kilo kaas naar keuze

250 gram vers gebrande pinda's
GRATIS!

N. N. X.
Geldig van 20 t/m 23 oktober 1993

vcb
echteƒ

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

Tegen inlevering van deze waardebon

5 kilo
Elstar Handappels

voor 2 so
X

Geldig van 20 t/m 23 oktober

Café Uenk
Eigen parkeerplaats

Toon en
Yvonne

Nieuwsud l 3
7251 AO Velden
Tel. 05752-1 363

y
WAARDEBON:

Tegen inlevering

1 PILSJE
1.50 y

voor
Bij Toon en Yvonne

Geldig van 20 tot 24 oktober 1993

Vanwege de dorpsfestiviteiten doen we
gezellig mee, met deze bon!
Veel plezier in deze dagen!

Toon en Yvonne Rust

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
VIJF GULDEN korting op elke door uzelf samen-
gestelde drie-gangen-maaltijd van onze dinerkaart.

Drie-gangen-kindermenu f2,50 korting.
Slechts een bon per tafel nodig.
Geldig van 20 t/m 23 oktober.

vijf gulden
Tot ziens bij Hans en Anneke,

Kerkstraat 3, Vorden, 05752-1519
Restaurant Grill DE ROTONDE

Achter de dikke boom van Vorden
eet je van goed gevulde borden

Bouwbedrijf Hulshof b.v.

Steenderen - Vorden - Zutphen - '«-Gravenhage

Gespecialiseerd in:

RESTAURATIE

RENOVATIE

VERBOUW en

NIEUWBOUW

Kantoor/werkplaats
Vorden:
Enkwegl la , 7251 EV
Tel. 05752-3189
Telefax 05752-1340

Vestiging Zutphen:

Laarstraat 35
7201 CB
Tel. 05750-10837

Vestiging
's-Grai>enhage:
Maaswljkstraat 109
2586 CC
Tel. 070-3544876

i«rf

\

jSfB
4^ VORDEN ~%,

VIERT FEEST
Bij inlevering van deze waardebon

Bosvruchtenvlaaitjes
voor de prijs van toen

^

Gevulde koeken
> roomboter met amandelspijs
V r M _**•

5 voor ƒ 4f •"

't winkeltje in brood en banket

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

VERREKIJKERS
Diverse modellen in de merken:

BRESSER
TASCO

STEINER
BUSHNELL

t/m 23 oktober

l 0% KORTING
Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg, Vorden, tel. 05752-1272

FEEST
aanbieding

geldig op 21,22,

en 23 oktober 1993

15% korting op

BRAMELTJES
ZWANEHALZEN
HACKFORTJES

VORDENPUNT
*"""-——r—~-""

Banketbakkerij J. Wiekart. Tel. 1750

/\ \

Heerlijke
saucijzebroodjes

nu voor de prijs van toen

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Bij ons zijn APK-keuringen:
V

y

vrijblijvend

voor ƒ 75,- (all-in)

voor elk merk auto

ook zonder afspraak

klaar terwijl u wacht

bij een grote beurt gratis

herkeuring binnen
één week ƒ25,-

Keuringsstation

AITOSERVICE

. KANT
Enkweg 5-7
7251 EV Vorden
Tel. 05752-3636

Bemiddeling bij:

AAN-WVERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPQ0EKEN

EN ALLE
VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG
ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

POSTBUS 46 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde
adres
in Vorden

FAN SHENG
SPECIALE AANBIEDING

tijdens de fÉ^tweek
ter gelegenheid va^We heropening

van de Dorpsstraat:

MENU A:
(voor l a 2 personen)

+ Babi Pangang
+ Pansit Goreng
+ Kipfilet met pikante

pepersaus
+ Nasi of Bami

ƒ18,50

MENU B:
(voor l a 2 personen)

+ Babi Pangang
+ Gebakken Bananen
+ Kipfilet met zwarte-

bonensaus
+ Nasi of Bami

/

(afhaalprijs)

Dorpsstraat 28 - VORDEN - Tel. 05752-1906

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
x X SAdministraties - Belastingzaken

Bedrij f sadviezen - Computerverwerking

Raadhuisstraat 22, 7250 AB Vorden, tel. 05752-1455
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16,
7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

- Adminstratieverzorging
- Loonadministraties

- Jaarrekeningen
- Belastingzaken

- Deskundige adviezen
Lid: Ned. College van Belastingadviseurs

De vlaggen uit
en steengoeie

aanbiedingen
20 t/tn 23 oktober

MINI CYCLAAM 3,50

BOEKET ROOSJES 6,50

dijksman
BLOEMENSPECIAALZAAK

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel.05752- 1334
Fax 05752 - 3600

maakt het nog fleuriger en groener!

Vindt u de kern
ook zo mooi?

^V. ^ .̂ ^ .̂ ^ .̂
Nu wordt het weer tijd
voor het binnengebeuren.

Alles om het thuis gezellig
te maken vindt u bij:

LAMMERS ̂
WOOl WINKEL

Onze service
bewijst zich op

ons station.

Het vertrouwde adres

Burg. Galleestraat 26 Tel. 142 i

SERVICE STATION
EDWIN V.D. WEIJDEN
Zutphenseweg 30 Vorden

Tel. 05752-1840

• Verkoop nieuw en gebruikt
• Reparatie-onderhoud
• APK keuringen
• Ruime keuze uit

betrouwbare occasions

MObil Meer dan u tankt.



AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Geeft ter ere van de
herinrichting van Vorden

van 18 oktober
t/m 23 oktober 1993

dubbele zegels

DUS SNEL NAAR SHELL
Rondweg 2 - 7251 RV Vorden - Telefoon (05752) 17 94

yyyy>

Theater Apekoppresenteert haar nieuwe voorstelling:

Een kleurige voorstelling vol levende muziek, dolle verkleed-
partijen, spectaculaire effecten en onbegrijpelijke goochelt-
rucs, waarin een grote rol is weggelegd voor het jonge publiek.
Zij treden donderdagmiddag op in het caf-rest. De Herberg
te Vorden tijdens de festiviteiten t.g.v. de opening van de heri-
nrichting van de dorpskom Vorden.

manieren tracht zij Ross te dwarsbo-
men. Zij daagt hem uit vooreen muzi-
kaal duel op de toverfoon.
Al ras blijkt dat het hier om een bui-
tengewoon merkwaardige xylofoon
gaat. De stokken, toetsen en andere
onderdelen vliegen in het rond. Toch
krijgt Roeli ook hiermee geen grip op
Ross. Haar pogingen vallen letterlijk
en figuurlijk in het water.
Maar dan krijgt zij een waarachtig
lumineus idee. Zal het haar dan toch
uiteindelijk lukken om Ross voor zich
te winnen?

Het verhaal

Als professor Ross zijn geliefde
vogelverzmeling wil laten zien aan
het publiek, staat hij plotseling en op
onverklaarbare wijze oog in oog met
de ondeugende Roei i.
Niets is Roei i te dol om de aandacht
van Ross te trekken. Maar helaas. Al
gauw blijkt dat Ross een innige en
exclusieve band heeft met zijn kip
Tokkie. Hij speelt zelfs een liefdeslied
voor haar op zijn piespottendrums.
Dit gaat Roeli echt te ver. Op tal van

U zoekt een bank die all-round is.

Wij zorgen dat u goed zit
met al uw geldzaken.

Voor elke s|i.i,irvorni, vcr/ckorinn, lentnK of hypotheek bent u h i j de
SNS Kink aan liet m>ede adres. Maar we bieden u non veel meer. Ui|
ons l iel ' t u deskundige mensen ilie u .snel helpen, Hovendien kun t u
als PrivcrekeninKhoiul,T van de SNS kink «ebruik maken van do
geljautoniu.lt, waarmee u dan en natht contant geld kunt opnemen.
Geïnteresseerd?
Opon/.c kantoren vertellen \\-\\ u er (jraag meer over.

SNS» bank

N i e u w g e v e s t i g d i n Vorden

NVM
MAKELAAR

/ / \s v^ \s __
Makelaarskantoor o.g.

Pelgrum b.v.

Aan- en verkoop onroerende goederen,
agrarische produktierechten (quota).

Taxaties, beheer en advies

xaan de vernieuwde Dorpsstraat nr.

Postbus 49, 7250 AA VORDEN
tel.: 05752 - 1313 telefax: 05752 - 3697

AANBIEDING
op alle winterjacks tijdens de feestweek

fSO-j _ v/ i°nta*k°"i

ïfafiH
V CORNER

ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN
TEL. 2426

DIESELOLIE

PETROLEUM

HUISBRANDOLIE SCHERp£ pR)JZE,

WEULEN KRANENBARG Vorden

VLOTTE LEVERING

TEGEN

SCHERPE PRIJZEN

TEL 05752-1811 OF 1217 X

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

\RANTIEBEDRIJF

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CARROSSERIEBEDRIJF

>^ .̂ .̂ V .̂ vV Jw 3 .̂

""
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg114
Vorden-Tel. 6634

voor al uw feesten en partijen

Tegen inlevering van deze advertentiebon

GRATIS PANNEKOEK NAAR KEUZE

Geldig in de aktieweek van 20 t/m 23 oktober

BIJ
AANKOOP

LEUKE
ATTENTIE

KADO

Tegen inlevering van deze bon
alleen van 20 t/m 23 oktober 1 993

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -Vbrden-Telefoon 05752• 1742

AANKOOP
LEUKE

ATTENTIE
KADO'

Tegen inlevering van deze bon
alleen van 20 t/m 23 oktober 1993

Hotel "Bloemendaal"
Stationsweg 24

Sauna - Solarium - Zonnebank - Dompelbad - Zwembad
"Een vakantie in eigen land waard!!"

>tiqe kRustige kamers met bad/douche/toilet
Het hotel waar u echt 'uit' bent
Bekend om de uitstekende keuken
Weekend-arrangementen
Fiets-arrangementen
Op afspraak: diners, barbecue, koud buffet
of familie-reünie
Sauna gedurende ca. 2 uur voor
min. 2 pers. a M 7,50 p.p.
Zonnebank a f6,50 per half uur

Een goed advies begint
met een goed gesprek.

¥:W: Als ondernemer neemt u beslissingen op basis van
|f gedegen informatie of deskundig advies. Bijvoorbeeld

advies van Moret Ernst & Young als 't om financieel-
economische zaken gaat.
Maak eens kennis met onze specialisten op het gebied van

accountancy, belasting-advies en management consultancy.
Door een oriënterend gesprek of door het aanvragen van
het gratis maandelijkse informatiebulletin Memoret.

Een telefoontje naar het onderstaande adres is voldoende.

H.F.J.M. Franken,
Het Molenblick 6,
7251 BR Vorden,

telefoon 05752-3351

sïl MORET ERNST & YOUNG
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Oktober 1993

Een s teen goede bijlage ter
gelegenheid van de voltooiing van het

herinrichtingsplan 'Kom Vorden'.

X x x >"Eindresultaat
draagt bij aan
vergroting
leefbaarheid enyverkeersveiligheid.
Naar mijn mening kan Vorden zich gelukkig prijzen met het vernieuwde,
heringerichtc centrum van Vorden.

Een lange voorbereidingstijd kent thans een resultaat dat er zijn mag, een
terugblik i s op zijn plaats.

In 1979 hebben de inwoners van Vorden hun mening kenbaar gemaakt over de verkeersveiligheid in het dorp.
De inspraak is gebruikt bij het maken van een verkeersstudie. Deze studie en de reacties daarop waren het funda-
ment voor het verkeersbeleid in het dorp Vorden.

In 1987 besluit de gemeenteraad tot het overnemen in beheer, onderhoud en eigendom van een gedeelte van Rijks-
weg 841 (Zutphenseweg) en tot het omleiden van het doorgaande vrachtverkeer om het centrum van Vorden. Ook
besloot de gemeenteraad tot het aanleggen van een bevoorradingsweg ten zuiden van de Dorpsstraat ten behoeve
van de ontsluiting en mogelijkheden tot parkeerruimte. Herinrichting van het centrum van het dorp was hiermee
sterk verbonden.

De belangen van de plaatselijke ondernemers hebben een rol gespeeld bij deze herinrichting. Zeker zal men nog
moeten wennen aan de nieuwe situatie. Ik ben ervan overtuigd dat het eindresultaat bijdraagt aan een vergroting van

irheid van het dorp en aan een verhoging

De burgemeester van Vorden,

verhoging van de verkeersveiligheid.

E.J.C. Kamerling

Het begin van de herinrichtingsplannen.

De omleiding van hè
doorgaande

U* l Avrachtverkeer en de
u • • u*- uherinrichting van hè

/centrum is gereed!!fe V
Het afgelopen halfjaar is het centrum van het dorp 'op de schop geweest'. Winkelier, publiek en de verkeersdeelne-
mer ondervond hierdoor uiteraard nogal wat overlast. Hiervoor was echter veel begrip: 'het mot eerst erger worden
veurdat 't better wort', heb ik nogal eens kunnen beluisteren. En het leverde toch ook heel leuke taferelen op, zoals
de verplaatsing van de weekmarkt tot op de Dorpsstraat.
Zo snel als de herinrichting verliep — de aannemer voltooide het werk zoals dit was gepland! — zo lang was de
periode van voorbereiding, namelijk 14 jaar. Alvorens over te kunnen gaan tot het treffen van verkeersveiligheids-
maatregelen moesten de nodige studies verricht worden, procedures gevoerd worden en besluiten genomen worden
om de drukke verkeersstroom door het dorp om te leiden. En met die besluiten heeft de gemeenteraad het niet altijd
makkelijk gehad. Dat kwam vooral door de afweging van de vele tegengestelde belangen. Uiteindelijk is een
belangrijk deel van het vrachtverkeer uit het dorp geweerd, zijn maatregelen genomen om de snelheid uit het gemo-
toriseerde verkeer te halen en konden voorzieningen worden getroffen om het oversteken, in het bijzonder voor de
schoolgaande kinderen en de ouderen, te verbeteren.
Ook de Vordense Ondernemers Vereniging heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, met name bij de herinrichting
van het centrum. Zij stond aan de bakermat van de planvorming. De gemotiveerdheid om er iets goeds en moois van
te maken en de daadwerkelijke inzet van bestuur en leden heeft er toe bijgedragen dat de 'bouwfase' nagenoeg
probleemloos kon verlopen.
De klus is nu bijna geklaard en dat geeft voldoening. Het resultaat is zichtbaar en de effekten zijn nu al merkbaar:
een nog aantrekkelijker en toegankelijker dorps- en winkelcentrum, met naar ik verwacht een gunstige uitstraling
op de regio.

ƒ ƒ / ƒ
Wethouder W.M. Voortman

ii
i

75.00 uur: ingebruikname voetgangers-
oversteekPlaats

VOOR DE FEESTWEE
in verband met de heropening Centrum
Dorp. In samenwerking met Gemeente
en Vordense Ondernemers Vereniging.

Woensdag
20 oktober

16.00 uur: Receptie door gemeente in Hotel
Bakker (alleen voor genodigden).

Aansluitend openingshandeling
inwerkingstelling oude dorpspomp door
burgemeester.

Q— -
Het officiële gebeuren zal
rechtstreeks door de
Vordense Lokale Omroep
worden uitgezonden, zodat
de oudere mensen dit
ook kunnen volgen.

120.00 uur: Feestavond bij „Het
Pantoffeltje" met medewerking van DE
GEMMA'S met gastoptreden van GERT &
HERMIEN. (Deze avond is bedoeld voor
ouderen.)

Donderdag 13.00 uur: Schminken van de kinderen.

l Oktober 14 00 uur: Voorstelling in „De Herberg''
van THEATER APEKOR

\
Vrijdag
22 oktober

'5.00 uur: Draaimolen.

\xx
09.00 tot ca. 12.30 uur: Uitgebreide
MARKT.

20.00 uur: Feestavond in „De Herberg"
met medewerking van THE SWINING
SOUL MACHINE met gastoptreden van
MARCO BORSATO.

Zaterdag vanaf 12.00 tot ca. 16.00 uur:
~* KOETSENRITTEN, verzorgd door „In d'n
ZJ OKtObei Reep'n".

^^k ^r ^^^ ^7 ^^^ ^r ^^k ^r ^^^ ^^ ^^k

Na afloop wordt de deelnemers een KOP
KOFFIE MET GEBAK aangeboden dooi
de VOV.
Opstapplaats „De Rotonde".

Ook zal een STRAATORKEST aanwezig
zijn.

delen zullen gratis toeï " " "Alle programmaonder gratis toegankelijk zijn.



FIETSEN van 1993. PRIJZEN van 1980

LOCOMOTIEFpopuLM
3 versnellingen,

trommelremmen.

Een GAZELLE 699,produkt.

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393 \
AANBIEDINGEN

GELDIG
VAN 20 T/M 23

OKTOBER

ïndoor sport vorden
burq.qalleestraat 67 7251 EA vorden tel. 05752-3433burg.galleestraat 67

Sportcentrum
«c

Zonnestudi

\

Ij stakendekoppen bij elkaar
voor 'ngHRnaanb/ed/ng;

SUPER Roomboter
Stroopwafels

1.50PER PAK

,
n Yvonne Grotenhuys *
^k ^^^ ^^^ ^W

Wilberd en Yvonne Grotenhuys HBHB'> VEZO
Smidsstraat 2T Vorden Dorpsstraat 18, Vorden

WEGENBOUW v

DOSTAL

05752-6691
VORDEN

ONSTEINSEWEG 20

— TURN-KEY PROJECTEN
- ASFALTVERHARDINGEN

— RIOLERINGEN
- BESTRATINGEN

— GRONDWERKEN

HERINRICHTINGS BON
/wopr S

HUISKAMERS

KNIPPRIJS
op alle artikelenV

O KORTING
Bloemsierkunst

V

'Ibrink

Burg. Galleestraat 5-7 7251 EA VORDEN Fax 1075

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden, tel.: 05752-1567

Vaft^voensdag 20 oktober
t/m terdag 23 oktober a.s.

op alle voorradige artikelen

10% KORTING
bij kontante betaling.

y y

In het ideale dorp:
uw ideale huis,

met de ideale hypotheek
en de ideale verzekeringen.

Dit regelt u bij de ideale bank.

Rabobank
AANGENAAM

«'S£&vflf^ï.

JWiinmuó Wom//

\

irg. Galleestraat 12, tel. 1391

x X X y
FEESTAANBIEDINGEN

TRAITERIE
Quich Loraine

punt normaal ƒ 2,--
NU/1,50

WIJNHUIS
SLIJTERIJ

Jonge Florijn

ƒ 18f95

Bami Entre Deux Mers
uit eigen keuken Droge witte Bordeaux

500 gr. normaal ƒ 5,25 normaal ƒ 10,95
NU ƒ 4,25 NU ƒ 8,95

Probeer de nieuwe
NAF-NAF badlijn
Introduktieprijzen:

deodorant 11/95
douchecel 13,95
odylotion 18,95

met gratis
NAF-NAF bijou

drogisterij-parfumerie

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
telefoon 05752-2219

Zolang de voorraad strekt!

SSQV^H' S£

Het dorp is gerenoveerd
PROFIÖIAT
Maar hoe staat het eigenlijk met uw woning?
^^ ^w ^^ ^w ^w

Als uw woning een opknapbeurt
nodig heeft doen wij dat graag
voor u met veel vakmanschap
en overleg.

A
BOUWBEDRIJF
GROOT ROESSINK BV

Snieuwbouw
verbouw
onderhoudswerken

HENGELOSEWEG 9
VORDEN

05752 - 1 4 37

O o o o

Voor ai uw hang- en sluitwerk^
erlïen matsen en restaureren

Tevens het malden en restaureren
van koper, messing voorwerpen

o o o o
0--

Smederij
Otdentiave

Spiekerweg 6
7251 RA Vorden
Tel. 05752-1428
Fax 1714

X

9{et adres voor aluiv
siersmeedwerkgaamheden



WISSEL-BRILLEN

Bij elk kledingstuk uw opticien:

de bijpassende kleur.

Voor weinig geld

een nieuw

gezicht.

C© juwelier
siemerink

Zulphcnscweg 7
Vorden optometrist

Eenvoudig wisselen van voorstuk in vele kleuren.

Met de Nefit Turbo HR cv-ketel k u n t u

5 tot 35% zu in ige r stoken. Fijn voor

uw por temonnee. Maar ook voor het

milieu. Wat deze meest verkochte

H R - k e t e l van Europa u kan schelen,

at rekenen we graag voor!

NEFITL^JFASTO
Nefit Turbo HR cv- en combike te l s

V I D E O T H E E K

V O R D E N

Burgemeester Galteestraat 44
7 2 5 1 E C V o r d e n
T e l e f o o n 05752-3640

Video-genot
uit het 9** "Slot"

•5 • lIlTIS voor III j™ per week

(uitgezonderd dagfllms)

-
Computerspelen ruiienvoor

f 10,-perspe,

Vanaf nu weer
TE KOOP:

Y Y Y /
Volop Bloeiende

VIOLEN
Zware planten

8.75oor

-

\/
eniersbedrijf/Kwekerij

DE HE DER A'
Strodijk 4 - Vorden

el. 05752-3283, b.g.g. 1356

GFRRITS-LAMMKRS GROEP B.V.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt ft vai

Weevers uit Vorden
^w ^^_ ^^_ ^w_ ^w_

DRUKKERIJ
m A /m •—im /• • ^ ̂ "^

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

WELGRAVEN SCHOONMAAKARTIKELEN
inkoopcentrum voor grootverbruik, horeca, handel en industrie

SCHOONMAKERS HIER IS UW ADRES
VORDEN, SCHOOLSTRAAT ZES

Sons leveringsprogramma omvat O.B.
Calgon prod* wasproduKten

* dweilwagens
* borstelwerk
* Celtona papier
* Dreumex produkten
* schorten

X •odukten
** chloortabletten
* stofzuigerzakken
* vliesdoeken en dweilen
* inloopmatten 90x120
* menumappen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

Handelsonderneming WELGRAVEN
Schoolstraat 6 - tel. 05752-2154 - fax 3871
Geen verkoop aan particulieren

De Auping Auronde, uniek in comfort.

1 2 HANDVERSTELBARE AUPING SPIRALEN
HOOFD- FN VOETENEIND VERMl"LHAAK

' 2 POLYFTHER MATRASSEN SG 40 SOFT

IN 140x200 VOOR: l 8SOj=

IN 160x200 VOOR: I895j=

IN 180x200 VOOR: 1950)=

HELMINK
meubelen

VORDEN /TEL 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. O5454-7419O
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

s\

Een prachtig verbouwd Vorden waar u op uw

gemak kunt winkelen. Om dit winkelplezicr te

vergroten geven wij u ook nog eens 10% kortii

al onze

lovers

AANBIEDINGEN
in de advertenties gelden alleen op
20 t/m 23 oktober

;ven wij u OOK nog een

S/ Xfoal

BETER
II D l 11 l E l i i i bon is

alleen te gebruiken in ons f i l iaa l

te Vorden tijdens de feestdagen

an 20 t/m 23 ok

Denkt U nu alvast
aan de ,vinterschilder
vanaf 22 november 1993
t/m 18 maart 1994

CONCURRENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

D A M E S M O D E

Met deze bon:

0%
korting

op alle püüoverst

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971
Winterswijk Mistcrs t raal 76, Tel. 05430-13980

Doclinchcm Dr Hubcr Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

Leo Westerhof:
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b.g.g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon O5750'-19789

Alisun *onneapparaten worden u niet
üangeboden vanachter gepantserd glas.
U kunt ze ook niet buiten de reguliere
openingstijden kopen rfret een pincode.
Wat we echter wel bieden i» iets waar
zelfs de andere banken een klétir van
krijgen: u vertijfijgt zonder veel moeite
een prachtig bfttjne huid ^^
De apparaten blinken uu
door hun ergonomische
vormgeving, hetgeen nog eens
exttö t9t uitdrukking korrit r
uitzonderlijke gebryikscomfOTt
Bronsveld Spoft biedt een uitgebreid
scala van Alisun zonnebanken, zonne
hemels en -«(Srnbtnaties, reeds va»vaf
f ,1395,-,y*fe u deze advertentie uitknipt
en intevert bij uw bezoek jjan onze
showroom, doet Bron^yeld Sport u
bovendien een extra aantrekkelijk
aanbod. Alisun. Aangenaam bruin.

^t ^r ^W Jr
NU: f100,- extra korting

-r*
BRONSVELD

ALISUN
nsestraatSS, 69M AK Leuvenheirn, tel OS7SI) 1000 (aan Provincitte weg

Koopt bij de Vordense Ondernemers.
^ V^ 7\ \ \/ V/ N/7 \S

besteedt de WAARDEBONNEN, die geldig zijn van

20 t/m 23 OKTOBER

Taxaties

Aan- en verkoop

onroerend goed

Verzekeringen

Hypotheken

Pensioenen

\
\̂ Kantoor Horde

Burq. Galleestraat 10 Vordeny *Teleoon 05752-1967

Doelinchem - Hengelo GW • Winterswijk • Wom • SilvokJe - Zeveneer • Duiven - Vorden

/\

Perfecte pasfoto's.
Direkt-klaar.

A LLEEN OP WOENSDA G 20
EN ZATERDAG 23 OKTOBER

KLEUREN PASFOTO'S

6.95

Dorpsstraat 20, Vorden
Telefoon 05752 - 2812

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

De ABN-Amro heeft alles in huis om 't u financieel naar de zin te ^

\v\y
elijk gevoel, als uw geldzaken goed geregeld

Raadhuisstraat 1,tel. 1886 A D IVI* A ft/1 D H D/J
A B i\T A m n U J^/C\S :s±/ \.S \^ .

Wij feliciteren de Vordense Ondernemers hartelijk met het mooie henngenchte Dorpscentrum.

aak er vooral gebruik
't Geeft ook een feestelijk gevoel,



feliciteren
ÖRÉEN

't Looporkest
Op zaterdagmiddag 23 oktober za ^an de fees-
tvreugde een dweüorkest in het Centrum van Vorden zijn
ongecompliceerde dixielandmuziek, toegankelijk voor jong en
oud en altijd leuk om tegen te komen, ten gehore brengen.

Als u ze hebt beluisterd behoort u ook
tot volgende toehoorders van het
orkest:
Manfred Wörner (secretaris-generaal
van de NAVO); Ruud Lubbers
(minister-president); Bram Peper
(burgemeester Rotterdam); Neelie
Smit-Kroes (minister verkeer en
waterstaat); Bert de Vries (minister
Sociale Zaken); Paul van Vliet (caba-

retier); Silvia Millecam (actrice); Ed
van Tijn (burgemeester Amsterdam);
Regilio Tuur (europees kampioen
boksen); René Froger (zanger); Aad
van den Heuvel (t.v. presentator); Ron
Brandsteder (quiz-master); Evert van
Benthem (schaatser), enz. enz.
De bovenstaande feiten zijn maar een
fractie van de wapenfeiten van
Looporkest.

1 < l

Voor al uw

nieuwbouw
verbouw
renovatie

y
BOUWBEDRIJF
RONDEEL B.V.

/\/\
en medewerkers feliciteert de
Vordense Ondernemers met het
verfraaide dorpscentrum.

Vorden — Ruurloseweg 42 — Tel. 05752-1479

KLUVERS
SPORT-TOTAAL
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

an 27,50 voor

ZUTPHENSEWEG 41»VORDEN-Tel.05752-1318

25 kg. TESSA hondenbrok

v

20 kg. TESSA diner
volledig hondenvoer

van 39,00 voor 3 O, 50

Alleen tijdens de aktiedagen.

/""

IJSBUFFET L
KERKEPAD
Dorpsstraat 8

SOFTIJS If
in diverse smaken

Q MEENEEMBEKERS

MILKSHAKES

VORDEN
Telefoon 05752-1921

/ 7 7 7
De aktiviteitencommissie

van de Vordense
Ondernemersvereniging
wil iedMen bedanken

voor hun spontane hulp
om in zo 'n korte tijd toch

een feestwjzek te realiseren.

^Zonder deze hulp en
toezeggingen was dit nooit

te organiseren geweest.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 ^r
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
vlh schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429 X

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuit inrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen / salontafels / wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes, etc. l

Eigentijds op alle fronten

\Bloembinderij Kwekerij Vordenj

Ook wij zijn in 'n nieuw jasje gestoken.

Meer ruimte,
,. net even anders.

Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden
Telefoon nr. 05752-1508 - Fax 3070

ACHTERHOEKSE
SPREUKENKALENDER
\( M994

ƒ 18,95

W/e/ holt wal van leu dee rechtoo
rechan zekt waor 't op steet,

as 't moar in ons straötjen past.'

BOEKHANDEL !•• \J \A iTm

Raadhuisstraat 22 - VORDEN - tel. 3100

CAFÉ - REST.

„It Herberg"
Dorpsstraat 10 Vorden Tel. 2243

KOFFIE met GEBAK
N/ 2de kopje \/

GRATIS
Aanbiedingen geldig van

20 t/m 23 oktober

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

MJIDRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERfl f lCAATHOUOER

r wordt 't
conventioneel

^ _•• •*_ Iflfc- of digitaal?

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
tante en belastingadviseurs

GRAFISCH GEZIEN HET GOEDE ADRES VOOR:

APPLE MACINTOSH - PC CONVERSIE

HIGH END SCANS ZWART/WtT EN FULL COLOUR,

ZOWEL CONVENTIONEEL ALS DIGITAAL

Burg. Galleestraat 67 , 7251 EA Vorden
Telefoon 05752-3340, Fax 05752-1059

PEHCHOEKSTEEN OP

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden Telefoon: 05752 - 1485 Telefax: 05752 -1689
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