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4 Vrouwen in Medler
weten wel
wat gezelligheid is'
Afgelopen maand vierde de Vrou-
wenclub Maller haar 25-jarig be-
staan. Na een geslaagde jubilcumdag
is de vereniging weer overgegaan tot
de orde van de dag. Vorige weck had
namelijk de eerste bijeenkomst van
het nieuwe seizoen plaats. Voor voor-
zitter Dineke Hcndriksen is dit het
laatste jaar dat ze in het bestuur van de
vereniging zit. 'Ik ben nu zes jaar
voorzitter. Volgend jaar mag het ie-
mand anders van me overnemen.
Maar dat betekent niet dat ik mijn lid-
maatschap opzeg. Integendeel. Ik zou
de avonden van de Club voor geen
goud willen missen. Die zijn hartstik-
ke leuk. Want vrouwen in Medler we-
ten wel wat gezelligheid is', zegt ze
een gesprek met Weekblad Contact.
Zie interview Tweede Bkid.

Minister Jorritsma
enBennieJolink
te gast bij Bakker
Hotel Bakker viert dit jaar haar gou-
den jubileum. Ter gelegenheid hier-
van wordt volgende week woensdag
onder de naam 'Bakker Open' een
klootschielwedstrijd gehouden waar
diverse prominenten aan meedoen.
Zo zullen minister Anncmaric Jorrits-
ma van Verkeer en Watcrslaat en Nor-
maal-zanger Bcnnie Jolink aan de
start verschijnen. De deelnemers arri-
veren rond het middaguur bij Hotel
Bakker voor een lunch. Aansluitend
gaal het gezelschap per koets naar de
stanstrccp van de klootschictwcd-
strijd. Minister Jorrhsma en Bcnnie
Jolink verrichten de openingsworp
van deze wedstrijd. Nadat de Bakker
Open Trofee is uitgereikt, staat et-
voor de gasten 's avonds een warm-
en koud buffet op het programma en
een feestavond die tot middernacht
duurt. Het is de bedoeling om van de
Bakker Open een jaarlijks terugke-
rend evenement te maken. Op maan-
dag 30 september houdt Hotel Bakker
een jubilcumrcccptie voor alle inwo-
ners van Vorden.

Boedeldag ten bate
van Dorpskerk op
zaterdag 4 november
Doordat de hoeveelheid aangeboden
goederen voor de veiling van vrijdag
20 en zaterdag 21 oktober de stoutste
verwachtingen heeft overtroffen,
houdt het comité 'Samen sterk voor
de Dorpskerk' op zaterdag 4 novem-
ber een bocdeldag. Deze heeft plaats
op de boerderij van mevrouw Schou-
tcn-Maaldcrink aan de Baakseweg l
in Vorden.

Gereformeerde kerk
houdt 22 oktober
avond over geloven
Moetje bij een kerk horen om te kun-
nen geloven? Ds. H. Speelman zal
zondagavond op deze vraag in gaan in
een samenkomst in de Gereformeerde
Kerk. Iedereen is van harte welkum.
In het bijzonder de mensen die iets
meer willen weten over het geloof.
Naast dominee Speelman verleent
ook een gospelkoor uit Vriezenveen
haar medewerking aan deze bijeen-
komst. Na afloop is er koffie en gele-
genheid voor een gesprek.

Dameskoor
Woensdag 4 oktober vertrok het Vor-
dcns Dameskoor richting Drente voor
haar jaarlijkse uitstapje. Na een kof-
fiestop in Ommen werd een bezoek
gebracht aan het Planctron in Dwin-
gcloo. De middag werd doorgebracht
bij het weerstation van Jan Vcrstccgt.
Rond zes uur arriveerde het gezel-
schap weer in Vorden waar de dag
werd afgesloten met een diner bij res-
taurant de Rotonde.

Nieuwe gezichten op weekmarkt

Vishandel Hengel voelt zich al helemaal thuis op de Vordense weekmarkt. Sinds het begin van deze maand hebben zij de
taak van visboer Jan Witvoet overgenomen. Vishandel Hengel staat op diverse markten in deze regio en beschikt over een
winkel in Hengelo. Het bedrijfis ook actiefin Duitsland waar ze eveneens een viswinkef heeft.

Plafondschilderingen uit
1520 ontdekt in Dorpskerk
Tijdens de restauratie van de
Dorpskerk zijn er in het koorge-
deelte van het gebouw plafondschil-
deringen uit 1520 tevoorschijn ge-
komen. Voor de restauratiecom-
missie van de Dorpskerk komt deze
ontdekking als een grote verrassing
waarmee geen rekening is gehou-
den in liet totale restauratiebudget.
'De schilderingen zien er schitte-
rend uit maar moeten wel gerestau-
reerd worden. En daar hangt een
prijskaartje aan vast dat er niet om

liegt', aldus voorzitter H.J. Breu-
kink van de restauratiecommissie.

Architect Kramer - die de leiding
heeft ovei^ restauratie-heeft inmid-
dels conHP gehad met de gemeente
om te bekijken of de restauratie van
het plafond in aanmerking komt voor
een extra rijkssubsidie. 'Als dat niet
het geval is dan moeten we proberen
via andere fondsen geld los te peute-
ren', aldus Brcukink. Ah voorbeeld
noemt hij het Prins Bernhardfonds,

aangezien deze stichting wel vaker
geld schenkt voor bijzondere restau-
ratie projecten. 'Het zou jammer zijn
als de plofondschildcringen siniks
weer onder een wi t te verflaag verd-
wijnen. Daarom doen wij^kallcs aan
om de financiering daan^t rond te
krijgen', aldus de voorzitter van rcs-
tauratiecommissie.
Na het voorste gedeelte van de kerk
wordt nu het middenschip van de kerk
onderhanden wordt genaden. ' l ) e
steigers in het koorgedc^K blijven
voorlopig staan in verband met de
mogelijke restauratie van de plafond-
schilderingen. Als alles volgens p l a n -
ning verloopt - en de financiering van
restauratie van het plafond rond komt
- hopen we in het voorjaar van 1996
alle werkzaamheden af te ronden.'

Locatie Strodïjk valt af voor nieuwbouw brandweerkazerne:

College kiest voor Mispelkampdijk
De commissievergadering voor Be-
stuur en Ruimtelijke Ordening
kreeg dinsdagsavond plotseling een
heel verrassende wending toen de
heer A.G.M. Koster zijn bezwaren
kenbaar maakte tegen de plannen
van het college om op de hoek van
de Strodijk en de Zutphenseweg
een nieuwe brandweerkazerne te
bouwen. De heer Koster is eigenaar
van deze grond en liet weten alles in
het werk te zullen stellen om de
bouw van een kazerne op zijn ter-
rein tegen te houden. Aangezien de
gemeente voor de winter van 1996
de nieuwe kazerne wil klaar hebben
en geen tijd heeft om een procedure
tegen de heer Koster aan te span-
nen, kiest het college voor het speel-
terrein op de hoek van de Mispel-
kampdijk en het Wiemelink als
nieuwe locatie voor de nieuwbouw
an de brandweerkazerne. Het ziet
er naar uit dat er voor dit voorstel
een raadsmecrderheid is.

Alleen fractievoorzitter B. Branden-
barg van de VVD zei de hele gang van
zaken te betreuren. 'Het kan toch niet
zo zijn dal de tijdsdruk straks bepaalt
voor welke optie wij kiezen', aldus
Brandenbarg. De fractievoorzitter
van de VVD maakte er geen geheim
van dat zijn partij geen voorstander is
van nieuwbouw aan het Wiemelink.
'Het liefst zien wij de brandweer ver-
huizen naar de Enkweg waar nu de
gemeentewcrf zit. Dat is een uitste-
kende locatie. De gemeentewerf zou-
den we dan in z'n geheel kunnen ver-
phuitscn naar het terrein van de voor-
malige zuiveringsinstallatie aan het
Hoge. Op die manier spelen alvast in
op de capaciteitsproblemen die bin-
nenkort aan de Enkweg gaan ontstaan
bijdeGcmecnicwerf.' De VVD zul in

de gemeenteraadsvergadering van 31
oktober meteen initiatiefvoorstel ko-
men. Burgemeester E.J.C, Kamerling
veegde de plannen van de VVD direct
van tafel. 'Wanneer je de gemeente-
werf verhuist naar het Hoge dan kom
je ook daar te zitten met jarenlange
procedures. Ik denk niet dat N a t u u r -
monumenten het toestaaj. dat wij daar
een nieuwe gemeentewerf bouwen.
Verder is het prijskaartje wat daaraan
vastzit veel te hoog.'
De andere commissieleden konden
zich wel vinden in de nieuwe lucalie
die het college van B. en W. op het
oog heeft voorde brandweerkazerne.

De heer W. Voortman (PvdA) ver-
baasde zich alleen wel over de snelle
keuze die het college heeft gemaakt
voor nieuwbouw in plaats van ver-
bouw van de bestaande brandweerka-
zerne. 'Zo slecht is de huidige locatie
nog niet. Verder vraag ik me af of de
gemeente inderdaad ruim vier ton
ontvangt voor het huidige brandweer-
terrein als dit als bouwgrond verkocht
gaat worden', aldus W. Voortman.
Brandweercommandant G. te Velt-
huis vindt de locatie Mispelkampdijk
aanvaardbaar. 'De locatie Strodijk
was beter geweest, maar dit is ook
geen slechte plek.'

Burgemeester krijgt flinke kritiek
Hij zal er waarschijnlijk niet echt blij mee zijn geweest. Burgemeester Ka-
merling kreeg dinsdagavond in de commissicvcrgadcing flinke kritiek
naar zijn hoofd gesl ingerd. Aanleiding was het verhaal van de heer Koster,
de eigenaar van het grondgebied tegenover Garage Trager waarop het col-
lege in eerste instantie de nieuwe brandweerkazerne wilde gaan bouwen.
Op maandag 9 oktober werd de heer Koster door burgemeester Kamerling
op de hoogte gebracht van de plannen van het college. 'Hij vertelde mij
ook dat de pers van de voorgenomen plannen op deze locatie reeds in ken-
nis was gesteld en dat er op korte termijn een artikel hieromtrent in de
krant zou verschijnen. U zult begrijpen dat deze mededelingen mij nogal
overvallen hebben en dat ik behoorlijk geschrokken ben, omdat ik als het
ware voor een voldongen feit werd geplaatst.' Koster houdt in het bewuste
weiland naast zijn huis enkele paarden en is niet van plan zijn hobby op te
geven.

De commissieleden verbaasden zich over het late tijdstip waarop de heer
Koster werd geïnformeerd over de plannen, aangezien al in de collegever-
gadering van 3 oktober een besluit was genomen. Burgemeester Kamer-
ling deelde mee dat er echter geen procedurefouten waren gemaakt en de
heer Koster op de hoogte was gebracht voordat er publicaties in de krant
waren verschenen. En dat klopt. Op dinsdag l O oktober - één dag nadat de
heer Koster op de hoogte was gesteld - deden dagblad De Gelderlander en
het Gelders Dagblad - melding van de plannen van het college.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 22 oktober 9.00 uur ds. H. Weslerink.
Er is zondagsschool en Jeugdkerk; 19.00 uur
Evangalisatiediensl in de Gereformeerde kerk.
ds. Speelman. Thema: Geloven.., Hoe kom je
eraan? Mei medewerking van het Jongerenkoor
uit Vriezenveen.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.30 uur ds. M. Berg, Bar-
chem; 19.00 uur ds. H.A. Speelman, gez.
Evang. Dienst.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 21 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 22 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Canlemus Domino.
Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 oktober Pas-
toor G. Simons, Borculo. lel. (0545) 27 13 83.

Huisarts 21-22 oktober dr. Dagevos. het Vaar-
werk 1, lel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zalerdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen ö( een dringende Visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingslijden; maandag lot 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. Zalerdag: van
9.45 tol 10.15 uur en 17.15 lot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur,

Praktijk verloskundige nia Haggeman-Wïl-
haar.Tel.(Q575)44 1351.'

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.).

Tandarts 21-22 oktober P.J. Waart, Barchem.
tel, (0573)441744. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zalerdag en zondag 11.30-12.00
uur.

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

Politie telefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
geslolen; vrijdag van 09.00 lot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten Is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem. Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
(0573) 25 49 31 ol postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax (0573) 25 78 29.

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolslraat

11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch
(0575) 46 14 00. Overige zaken op alspraak.
Tel. (0575) 46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
(0575) 51 54 63. Steunpunt Winterswijk lel.
(0543) 53 10 53.

L. Evers-Jansen, lel. (0575)Pe dl c u re
46 25 15.

Maatschappelijk werk
Zulphenseweg 1c, Vorden, tel, (0575) 55 21 29.
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp lel. (0575) 54 1222,

Tafeltje Dekje oktober: mevr. Wolters, tel.
55 12 62 b.g.g, tel. 55 21 51. Graag bellen voor
8.30 u.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, lel. (0575)
55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk,

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

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

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, zalerdag 10.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingstijden
oktober: maandag l/m zalerdag 9.30-15.00 uur,
behalve vrijdag 9.30-17.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12.00 uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten
bereik bellen 55 22 48 ol 55 17 01,

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

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, lel. (0575) 54 41 41. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel,
nr.: (055) 522 41 50.

VIERAKKER - WICHMONI)

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. M.G. Hij-
weege, Gorssel.

RK kerk Vterakker-Wichmond
Zaterdag 21 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 22 oktober 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 oktober Pas-
toor G. Simons, Borculo. tel. (0545)27 13 83.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. (0570) 63 43 40 -
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. (0575)
55 12 30.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spiltaal, Ooyer-

hoekseweg 8, lel. (0575) 59 29 11.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15,00-16.30 en
17.45-19.00 uur, Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15,00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeüng 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-, zaler-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur,

Bibliotheek Vlerakker-Wlchmond Openings-
tijden Uilleenpost Vierakker-Wichmond Si. Lud-
gemsgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Reünie Visser Mode
De verjaardagskalender op het kan-
toor van Visser Mode was in feite de
aanleiding tot het organiseren van een
reünie. Verkoopster Willy Dijkman:
'Op deze kalender staan alle verjaar-
dagen van mensen die tot nu toe hier
gewerkt hebben. Tijdens een koffie-
pauze opperde één van mijn collega's
het idee om een reünie te organiseren.
Samen met collega Reina Grocnda!
heb ïk dat plan vervolgens uitge-
werkt. En dat was een hele klus. Want
niet alle adressen klopten meer, aan-
gezien verschillende oud-collega's in
de loop van de tijd verhuisd waren.'

Uiteindelijk is het Willy Dijkman en
Reina Grocnendal toch gelukt om de

meeste oud-collega's te bereiken.
'Het zou heel goed kunnen dat we
toch één of twee personen over het
hoofd hebben gezien. Als dat zo is
dan moeten ze zich even melden bij
ons in de winkel. Want het is natuur-
lijk wel de bedoeling dat iedereen
komt.' In lotaal hebben Willy Dijk-
man en Reina Groenendal 63 mensen
aangeschreven voor de reünie die
plaats heeft op zondag 22 oktober.
'De meeste mensen die wij hebben
benaderd, reageerden heel enthou-
siast en komen ook. Nadat wij ons
zondagmiddag verzameld hebben aan
de Burgemeester Gallecstraat, gaan
wc met het hele gezelschap naar 't
Pantoffeltjc om te borrelen en oude
verhalen op te halen', aldus Willy
Dijkman.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van maandag 23 oktober 1995,
gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedepu-
teerde staten van Gelderland, behoudens voor het
perceel Dorpsstraat 1a, (onherroepelijk) goedgekeur-
de bestemmingsplan:

- 'Wichmond 1994' (goedkeuringsbesluit GS: 11
september 1995-nr. RG95.25522).

Het plan voorziet in een nieuwe planologische rege-
ling van de kom Wichmond, met uitzondering van
nieuwbouwwijk 'de Wogt'.

Aan de bestemming 'woongebied' voor het perceel
Dorpsstraat 1a hebben GS goedkeuring onthouden
omdat een nader onderzoek naar bodemverontreini-
ging moet plaatsvinden.

Tegen de onthouding van goedkeuring voor Dorps-
straat 1a kan een ieder, gedurende de termijn van te-
rinzagelegging, beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA 's-Gravenhage.

Vorden, 19 oktober 1995.

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/
Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuls van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en;

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van
13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur,

liggen vanaf 20 oktober 1995 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten op de aanvraag van:
1. naam aanvrager: drukkerij Weevers b.v.

straat en huisnummer: Nieuwstad 30
postkode/gemeente: 7251 AH Vorden
adres van de inrichting: Nieuwstad 30 te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor het in werking hebben van een
drukkerij

2. naam aanvrager:
straat en huisnummer:
postkode/gem ee nte:
adres van de inrichting:

de heer A.J.T. Peters
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Ruurloseweg 35 te Vor-
den

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor het in werking hebben van een
schildersbedrijf

3. naam aanvrager:

straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
adres van de inrichting:

gemeentebestuur van
Vorden
de Horsterkamp 8
7251 AZ Vorden
Enkweg 11 te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor het in werking hebben van een
gemeentewerf en opslag

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-be-

sluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig be-

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

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

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen
in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 1 december 1995.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 17 oktober 1995

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 74 84 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/
Algemene wet bestuursrecht

Openbare kennisgeving ontwerp-bes lult
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van
13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur,

liggen vanaf 20 oktober 1995 gedurende 4 weken ter
inzage de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager:

straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
adres van de inrichting:

de heer G.T.M. Seesing
en mevrouw E.M. Belva!
Wilmerinkweg 5
7251 HJ Vorden
Wilmerinkweg 5 te Vor-
den

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met paar-
den, schapen en jongvee

2. naam aanvrager:

straat en huisnummer:
postkode/gemeente:
adres van de inrichting:

de heer MJ.M. Med-
dens
hetWiemelink26
7251 CZ Vorden
het Jebbink 15 te Vorden

om: een vergunning voor het oprichten van een in-
richting voor productie en verkoop van diagnostica
binnen de gezondheidszorg

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp- bes l uit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 1 7 noverViber 1 995.

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

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

Datum: 17 oktober 1995

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,'
mr. A.H.B, van Vleuten. tfft E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 74 83 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

WITKAMP LAREN
PRESENTEERT

IN
DE GROTE ZAAL

In
CLIMAX

Aanvang
21.00 uur

Zondag
22 oktober

GEMEENTE
VORDEN

*^,_i. "••'"; • • $ '

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van maandag 23 oktober 1995,
gedurende vier weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis), ter inzage ligt het door de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 26 september
1995 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Vor-
den Centrum en Oost 1994'.

Het plan is een algehele herziening van de bestem-
mingsplannen voor de dorpskom van Vorden, voor zo-
ver gelegen ten oosten van de Boonk en de School-
straat en ten noorden van de Vordense Beek (exclu-
sief het terrein van de Decanije), inclusief industrieter-
rein Werkveld alsmede de lintbebouwing langs de
Ruurloseweg (tot aan de Hameiandweg) en de Al-
menseweg.

Omschrijving van de vastgestelde wijzigingen in het
ontwerp-plan:
- de bestemming van het terrein tussen het perceel

Dorpsstraat 10 en het pand Komvonderlaan 6 is
omgezet van 'Dorpscentrum' in 'Groene dorps-
ruimten';

- opname van een bouwmogelijkheid voor een be-
drijfswoning op het perceel Kerkhoflaan 5a;

- diverse aanpassingen op de plankaarten 2A en 2B
overeenkomstig de actuele bebouwingssiluatie,
alsmede wijziging van de inrichting van de openba-
re ruimte van de Ruurloseweg (gedeelte vanaf
huisnr. 21 tot en met de aansluiting van de Groene-
weg);

- de plangrens wijzigt ter plaatse van de percelen
Ruurloseweg 53 en 65a;

- het kadastrale perceel sectie K nr. 4671, gelegen
naast Zutphenseweg 31, krijgt de medebestem-
ming 'Werken';

- uitbreiding van de voorschriften van de bestem-
ming 'Wonen' met voorschriften voor de medebe-
stemming Tuincentrum';

- opname van de bouwmogelijkheid voor een schuil-
gelegenheid voor dieren binnen de bestemming
'Groene dorpsruimten';

- enkele redactionele aanpassingen in de beschrij-
ving in hoofdlijnen en voorschriften van de bestem-
mingen 'Wonen', 'Gemengd gebied', 'Dorpscen-
trum', 'Openbare en/of bijzondere bebouwing', 'Be-
drijventerrein' en 'Sport en recreatie'.

Zij die ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de ge-
meenteraad en een ieder, die bedenkingen heeft te-
gen de in het plan aangebrachte wijzigingen, kunnen,
gedurende de genoemde termijn, schriftelijk beden-
kingen indienen bij gedeputeerde staten van Gelder-
land, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 19 oktober 1995.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van maandag 23 oktober 1995,
gedurende vier weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis), ter inzage ligt het door de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 26 september
1995 (ongewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan
'Buitengebied Herziening 1995'.

Dit plan schept mogelijkheden om. binnen de bestem-
ming 'Landgoed' (besternmingsvlak l), vrijstelling te
verlenen voor de bouw van bijgebouwen bij landgoe-
deren in het buitengebied.
Bovendien biedt de herziening de mogelijkheid om,
binnen de bestemmingen 'Ambachts- en detailhan-
deisbedrijf', 'Ambachtsbedrijf en 'Detailhandelsbe-
drijf', vrijstelling te verlenen voor de overgang naar
burgerwoondoeleinden.

Tegen het ontwerp-plan zijn geen zienswijzen inge-
bracht zodat, behoudens diegene die kan aantonen
dal hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, nie-
mand gerechtigd is bedenkingen bij gedeputeerde
staten van Gelderland in te dienen.

Vorden, 19 oktober 1995

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

Technische Dienstverlening
Smederij

BESSELINK
U belt, wij komen. 24-uur* service

Las-montage en constructiewerk.
Voor al uw machine-onderhoud of
schade herstel.
Sterk In agrarisch werk.
Tevens voor al uw siersmeedwerk op
uw bedrijf of kom bij ons langs in de
werkplaats.

Koekoekstraat 8-10 - Vierakker - Tel^Fax (0575) 44 18 25

RODE KRUIS afdeling "WELFARE"
houdt haar

B A Z A R
woensdag 25 oktober

van 14.00 tot 16.30 uur in

DE WEHME Nieuwstad 32, Vorden

Met ingang van 10-10-1995 heeft het Psychiatrisch
centrum Het Groot Graffel te Warnsveld een nieuw
telefoonnummer

0575 - 58 08 08
Dit betekent . ook een verandering voor Het
Enzerinck te Vorden, waarbinnen de afdelingen Villa
Nuova, Klein Nuova, Klein Enzerinck en 't Hoekske
vallen.

Vanaf die datum zijn al deze huizen via een door-
kiesnummer RECHTSTREEKS te bellen onder de
nummers:

Villa Nuova : 0575 - 58 08 46
Klein Nuova : 0575 - 58 08 93
Klein Enzerinck : 0575 - 58 08 92
't Hoekske : 0575-58 08 91

O

Meer bewegen
voor ouderen

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D B R E N

diverse demonstraties

Vrijdag 20 oktober
14.00-16.00 uur

Sporthal 't Jebbink

NU IN UW PLATENZAAK

~ A A N G E N A A MROMANT

L

, > DUt AANBIEDING IS GELDIG T/M 31 DKEMBFR 1995

HIER VIND JE DE MOOISTE KADO'S EN DE GROOTSTE STERREN;

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETIERS DORPSSTRAAT 16
7261 BA VORDEN

TEL (06751 ES 35 Oft

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autogtasservlce

Leenouto gratis etc.

Brinkhorst l
7207BGZUTPHEN
(ind.terrein Revelhorst
« (0575) 52 28 16

BDVAG

Chinees-indisch Restaurant

Fan Sheng
iV

Afhaalmenu's aanbieding:
Keuze menu ƒ 30,- voor 2 a 3 personen
Voorgerecht: Chinees Pangsit Goreng
Hoofdgerechten: Drie keuzes uit onderstaande
10 gerechten

1. Kip met oestersaus

3. Babi pangang

5. Tjap Tjoy

7. Kipkerry

9. Mala Nou Yuk

2. Kerry Taufu

4. Foe you Hai

6. KoeloeYuk

8. Gado Gado

10. Babi pangang spek

Menu vooreen diner in ons restaurant:
een culinair samengesteld vijf-gangen menu met
verfijnde gerechten, voor ƒ 25,- p.p.
(minimaal 2 personen)

Bon voor een gratis kipsatade
Tegen inlevering van deze bon bij uw bestelling
vanaf ƒ 30,- krijgt u van ons een heerlijk portie kip-
salade gratis.

Deze bon is geldig van 19 oktober t/m 15 november 1995.
(max. 1 bon per klant)



zijn uitsluitend bestemd voorparti-
cullerenen verenigingen.
Minimumprijs t 8,50 voor 3 gezette
regel s; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen t 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden n let geplaatst.
Tarieven getden bij contante beta-
ling; als eert rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
r 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegevencontacljes
worden bl) eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Bel voor KNIP- EN NAAI-
LESSEN (0575) 46 23 70.

• TE KOOP: aanhangers
130x300, f600,-; 100x225,
f 475,-. Tei. (0575) 44 1900.

• TE KOOP: voederworte-
len. F. van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden. Tel. (0575)
55 64 08.

• ANNEKE FILIUS: klassie-
ke- energetische- en pola-
riteitsmassages. Tevens li-
chaams- en voetreflexologie.
Tel. (0573) 45 38 60.

• TE KOOP: oude putdek-
sels (mooi op 'n terras), f 95,-.
De Blauwe Hand, Vorden.

• TE KOOP: voederbieten,
grote en kleine partijen. Tel.
(0314)381336.

• TEKOOP:2rnooieschouw-
haardkachels, 1 mei blokjes,
1 met kooltjes. Tel. (0573)
45 25 24.

• TE KOOP: fraaie coniferen
div. maten, div, prijzen. Tel,
(0575)44 1649.

• Walnoten, tamme kastan-
jes en bloemen te koop: per
bos, boeket of stukje. Samen-
gesteld uit anjers, he/fstasters,
chrysanten enz. Korn gerust
een kijkje nemen. Alles vers
van het land. J. Schoenaker,
Vierakkersestraatweg 22, Vier-
akker. Bij bord v/d Lek weg in-
rijden ca. 300 m.

• Denkt u aan de revue Jong
Gelre Vorden op 27 oktober en
3 en 4 november?

• TE HUUR: kamer en ap-
partement.
Tel. (0575) 44 1285.

• Ledenvergadering: Oran-
jevereniging 24 oktober 1995,
20.00 uur De Herberg.

• TE KOOP: stoofperen
(roodkokers), walnoten en ca.
10 m3 droog hout. Tel. (0575)
556506.

• Border-terriër kennel "t
Vennegoor' zoekt plaatsingsa-
dres voor een pup (reu, 8
wkn.) in de gem. Vorden. Tel.
55 35 79.

• Ledenvergadering: Oran-
jevereniging 24 oktober 1995,
20.00 uur De Herberg.

• TE KOOP GEVRAAGD: vo-
gels (kanarie's en parkieten).
W. Peters, Hamminkweg 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 21 96.

• TE KOOP: Ford Fiesta
z.g.o.h., bj. 1984. APK (2-'96).
Vraagprijs f 3000,-. Tel. (0575)
44 1941.

• GEVRAAGD: nawelde voor
'n paar Haflingers. T. Zents.
Tel. (0575)55 1924.

• TE KOOP: landschaps-
schilderij 100x100 (1870),
schippertje, staande lamp met
leren kap, beddepan (koper),
orig. potkacheltje met houtbak
en schop, stoel, lage rook-
stoel, traphekje wit (nieuw),
bascule, elektronische piano.
Tel. (0575) 552269 / (0575)
5540 13.

• TE KOOP: kachelhout. Tel.
(0575)44 1742.

ADVERTEREN
KOST GELD-

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraal 34 -Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

MUESLIBOLLEN

3,50NU VOOR

CHRISTOFFEL
VLAAI

.u 10,00
f

MUFFINS
METROZIJN

3,25VOOR

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL 55 1 3 84

BADKAMER VERBOUWEN? *'

Niet alleen slaan wij

garant voor een vak-

Kundige aanleg, maar
wij denken ook met u

meeover het design-

Mei een super modem

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tot hel laatste moment
met alle elementen

kunnen schuiven tot

het geheel helemaal

aan uw wensen vol-

doet.

Voor modem design ...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleesüaai 58
Tol. (0575) 55 26 37

7251 EC Vorden.

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - water

Lid VNI
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

KWALITEIT
DOOR ERVARING

EN VAKMANSCHAP

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Tel. (0575) 44 13 61

Wegens vakantie gesloten van 20 oktober t/m
28 oktober.

M.i.v. 31 oktober worden
on/e openingstijdun j$vujj/.ij*tl.

ma. 13.30-18.00 uur
di. 13.30-18.00 uur
wo. 9.15-12.30 uur

do. 13.30-18.00 uur
vr. 13.30-18.00 uur
za. 9.15-12.30 uur

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel Teeuwen

Zutphenseweg 1A - Vorden
Tel. (0575) 55 37 73

Jong Belegen
kilo

Twenny Mosterd of
Tuinkruidenkaas
500 gram

Chaumes
100 gram

Fazant Paté
100 gram

Huisnotenmix
250 gram

9,98

6,95
3,29
2,89
2,98

Zuid-Afrikaanse wijn geproefd op de
hapjesavond van de 'Verstoppers'.
Ook wij hebben die in het assortiment
t/m 31 oktober. 6 HALEN 5 BETALEN per soort
of speciaal geselecteerd pakket van 6 FLESSEN
voor f 65,--

VEILING
Vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober
om 19.30 uur 's avonds wordt een grote
veiling gehouden in hotel Bakker te
Vorden. De baten zijn voor de restauratie van
de Dorpskerk te Vorden.

O.a. veel antiek, nieuw en gebruikte
goederen, maar ook diensten, vleesschotels,
waardebonnen, salades, bloemstukken,
bloemkreaties, zuivelpakket, gesigneerde
Ajax-ballen, fietsen, ploegen, eggen,
melkbussen, lederen jassen uit
Grootmoeders tijd, petroieumstellen,
kookplaten enz. enz.
Te veel om op te noemen.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrjf-gtas in ood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 9789

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Welkom op
de feestelijke

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 - 7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 2222

We zijn aangesteld als hoofddealer voor
de regio Zutphen van het nieuwe en
sterke automerk ^DAEWOO

Ter gelegenheid daarvan houden we een
feestelijke show waar u kunt
kennismaken met de nieuwste modellen
van Ford, Suzuki en Daewoo. Maar
waar u ook veel zeer aantrekkelijke
aanbiedingen van andere automerken
zult vinden in de vorm van occasions.
Als u toe bent aan een nieuwe auto of
op zoek naar een voordelige en
betrouwbare occasion... op deze 'voor
elk wat wils'-show vindt u een rijk en
verrassend aanbod. U bent dus hartelijk
welkom op de showdagen donderdag
19, vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober
(van 9 tot 17 uur, vrijdags tot 21 uur).

Wist u dat Net en Annie iedere week div. soorten salades maken!!!
Die zijn lekker vers en fris.

Deze week extra voordelig

HAM-PREI SALADE 100 gram ƒ 1,75

SPECIALITEITEN

Ham Speciaal
van rundvlees

5 halen

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Gehakt

100 gram ƒ 0,98

Schouderham

100 gram ƒ 1 ,49

WEEKEND

Magere
Hamlappen

ƒ 9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Roomschnitzels
per stuk ƒ 1 ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,™
Rundergehakt

1 küo ƒ 12,50
Met gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw hutsslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

'DE ROTONDE'Restaurant-Café
Kerkstraat 3

Vorden (0575) 55 15 19

donderdog-BOERENKOOL EN HETE BUKSEM-Jtamppotdag
Lekkere éénpans-gcrechten met alles erop en eraan voor 17,50. Afhalen 15,00

VRUDAG-KOOPAVONDMENU
Vrijdag kip in rode-wijnsaus met rode kool en puree. IJsjc of koffie toe 18,50.

Wordt vanaf 12.00 uur geserveerd. Hoofdgerecht afhalen 16,50.

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

BOS BLOEMEN NAAR KEUZE 8,95 j

GROTE BOLCHRYSANT
8,95

MINI BOLCHRYSANT
4,95

24 VIOLEN 9,95

3 SUPER
KAAPSVIOLEN 5,-

DE VALEWEIDE bloemen

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51A Hengelo. Tel. (0575) 46 34 60

Nieuw op de weekmarkt in Vorden,
iedere vrijdagmorgen

INTRODUCTIE AANBIEDING
Wegens enorm succes, vorige week, deze week nogmaals

1 kg Kabeljauw filet van ƒ 18,50 voor ƒ 14,50

op = op

GROTE VEILING
Vrijdag 2O en zaterdag 21 oktober 1995

In de grote zaal van hotel Bakker te Vorden.

Aanvang; l P, 30 uur / ItjÜ middagen: 14.00 lot 17.00 uur

Ten hole van de reifaurah'e van de Oo'piie'k-

fr worden «we/ onfiel*, gcfc/uitle en nieuwe orfitcteo geveild, door ervaren veilingmeesters.

Sla uw slag op één van deze avonden!
Het belooft een spektakel te worden!
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Politie Varia
Vorden

Voorzitter Dineke Eendriksen (64) van de Vrouwenclub Medler:

Op zondag 8 oktober had er een aan-
rijding plaats op de Wildenborchse-
weg ter hoogte van de kruising met de
Recoordweg. Een 46-jarige man uit
Barchcm reed met zijn auto in de rich-
ting Lochcm toen er van de andere
kant een wagen hem tegemoet kwam.
Bij het passeren raakten beide voer-
tuigen elkaar. De chauffeur van de te-
gemoet komende auto reed na het on-
geluk door. Het voertuig van de 46-ja-
rige man uit Barchem liep flinke ma-
teriële schade op.
Op maandagmiddag 9 oktober werd
op het station van Vorden een conduc-
teur in het gezicht geslagen door een
15-jarigc jongen uit Borculo. Dit ge-
beurde nadat de jongen door de con-
duteur werd aangesproken op het feit
dat hij in het bezit was van een ongel-
dig treinkaart. Tegen de jongen ispro-
ccs-vcrbaal opgemaakt. Op dinsdag
10 oktober werd er ingebroken in ccn
woning aan de Boonk. De daders
kwamen binnen door een raam dat
open stond. Naast ccn grote hoeveel
kleding werd er ccn geldbedrag van
325 gulden weggehaald. De bewo-
ners waren op het moment van de in-
braak niet thuis.
Op donderdagavond 12 oktober had
er een ongeval plaats tussen twee per-
sonenwagens op de Vierakkerse-
straatweg. Een 67-jarige automobilist
uit Wichmond reed met zijn wagen in
de richting van zijn woonplaats toen
hi j op de kruising met de Kockocks-
straat in botsing kwam met ccn andere
auto. De man werd samen met zijn
echtgenote met lichte verwondingen
naar het ziekenhuis afgevoerd. De 21 -
jarige automobiliste uit Vorden die in
de andere wagen zat, kwam met de
schrik vrij. Verder werd in de nacht
van zondag op maandag een Voorruit
van het politiebureau ingeslagen en
moest de brandweer maandag u i t r u k -
ken voor een caravanbrand bij een
camping in Wichmond.
Met de verspreiding van het schrifte-
li jke aangifteformulier in juni heeftde
politie van het district Usselstreek een
goede aanzet gegeven om het doen
van aangifte van veel voorkomende
criminaliteit eenvoudiger te maken.
Dit is gebleken uit de eerste evaluatie
van de politie in de basiseenheden Us-
selstrcek-Oost en IJsselstreek-Mid-
dcn. In Zutplicn blijkt de behoefte het
grootst te zijn. Dagelijks komen er zes
of meer formulieren bij de politie bin-
nen. In Lochcm, waar het hoofdbu-
reau van de basiseenheid IJsselstreek-
öost gevestigd is, gaat het om zo'n
vijf formulieren per weck. De meeste
aangiften hebben betrekking op fiet-
sendiefstal. Ook vernielingen en een-
voudige inbraken scoren hoog. In een
enkel geval doet men via het formu-
lier ook aangifte van inbraak in de
woning. Dit is absoluut niet de bedoe-
ling omdat de politie in dergelijke ge-
va l l en altijd ter plaatse wil komen.
Naast het opnemen van een aangifte
dient er ook een sporenonderzoek in-
gesteld te worden.

Kleurplaat
In verband met het 75-jarig bestaan
van de Pluimvee- en Konijncnvcrcni-
ging PKV werd er vorige week onder
de schoolgaande jeugd in Vorden een
kleurplaat verspreid. De kleurplaten
moeten uiterlijk 3 november weer
worden ingeleverd op school waarna
een jury deze zal beoordelen. Jonge-
ren tot en met 12 jaar die buiten de ge-
meente Vorden naar school gaan kun-
nen ook aan deze wedstrijd meedoen.
Voor opgave en informatie kunnen ze
zich aanmelden bij de heer H. Gosse-
link, Beatrixiaan 10, tel. 55 36 42.
Verder houdt de Pluimvee- en Kqnij-
ncnvcrcniging een wedstrijd voor de
jeugd met als inzet wie het beste zijn
huisdier verzorgt. Ook deze wedstrijd
is bedoeld voor alle jeugd tot en met
12 jaar.

ZMO
De afdeling Warnsveld van de ZMO
houdt op donderdagavond 19 oktober
haar maandelijkse bijeenkomst in de
Triangel. Gastspreker is de heer H.
Bekman. Hij is werkzaam bij het Pro-
duktschap van Vee, Vlees en Eieren
(PVV) en zal ccn lezing houden over
de regelingen op het gebied van de In-
tesralc Keten Beheersins.

'Het is jammer dat jonge vrouwen het laten afweten'
Vorige maand vierde de Vrouwen-
club Medler haar zilveren jubi-
leum. Voorzitter Dineke Hendrik-
sen (64) kijkt terug op een geslaag-
de feestdag. Het is alleen de vraag
of de Vrouwenclub over 25 jaar ook
haar gouden jubileum kan vieren.
Want de belangstelling onder jonge
meiden voor een Vrouwenclub
neemt af. 'We hebben het daar als
bestuur wel eens over. Maar wat
moetje eraan doen? De meeste jon-
ge vrouwen zitten op sport en hech-
ten weinig belang aan een vrouwen-
club', aldus voorzitter Dineke Ilen-
driksen. De gemiddelde leeftijd van
de Vrouwenclub Medler is als ge-
volg hiervan in de afgelopen jaren
iets omhoog gegaan. 'Maar het is
niet zo dat wij ons nu al ernstige
zorgen maken*. Zelf zou Dinï Ilen-
driksen de avonden van de club
voor geen goud willen missen. 'Die
zijn hartstikke leuk. Vrouwen in
Medler weten wel wat gezelligheid
is', lacht I Icnd r iksen. Een gesprek.

Toen haar man in 1983 bij een onge-
luk om het leven kwam, verhuisde Di-
neke Hendrïksen van de Wiersse naar
Ruurlo. Toch voelt ze zich nog nauw
verbonden met het gebied waar ze up-
grocide. Ze komt nog vrij regelmatig
in de Wiersse en bezoekt eens in de
veertien dagen de clubavond van de
vrouwenvereniging in Medici' waar
ze voorzitter van is. Het meerendeel
van de 37 leden kent elkaar al van
vroeger en heeft op de Medlerschool
gezeten. Zo ook Dineke Hendriksen.
De Vrouwenclub Medler is dan ook
een echte gezellighcidsvcrcniging
waar nieuwe leden zich snel thuis
voelen. 'Ik ben ook een tijdje lid ge-
weest van de Plattelandsvrouwen in
Ruurlo. Maar dal was me veel te mas-
saal. De Ruurlose afdeling had toen
ruim 300 leden. Daar moest je echt
met een groepje naar toe gaan. Als je
daar alleen binnenkomt, dan heb je
het gevoel datje nergens bijhoort. Dat
was ook één van de redenen waarom
ik daar vanaf ben gegaan. Wat dat be-
treft is de Vrouwenclub Medler veel
gezelliger. Nieuwe leden worden
door ons ook gelijk opgenomen in de
groep. Die gezelligheid is ook ccn van
de belangrijkste drijfveren van onze
vereniging', aldus Dineke Hendrik-
sen.
De jaarlijkse uitstapjes zijn het hoog-
tepunt van de club uil Medler. 'We
proberen elke keer weer iets anders te
organiseren. Zo zijn wc enkele jaren
geleden met de hele groep naar de
G rol se h-fabriek geweest in Ensche-

de. We hebben daar heel wat afg< l L-
chen. Want na afloop van de rondlei-
ding moest er natuurlijk bier geproefd
worden. Het is dus niet zo dat we ons
met de club uitsluitend richten op
vrouwenzaken. Integendeel. Zo gaan
wc bijna elk jaar met de vrouwen naar
een schietbaan. Op zo'n avond heb

ben wc de grootste lol. Wc doen het
niet om te winnen. Het gaat puur om
het plezier dat je met elkaar hebt. In
de zomer gaan wc ook altijd één keer
in de maand fietsen en klootschieten.
Ook daar slaat de gezelligheid voor-
op.'
Dit betekent echter niet dat de club-

avonden geen informatief karakter
kunnen hebben. 'Regelmatig worden
er lezingen gehouden op onze bijeen-
komsten. Zo komt volgende week de
heer Viscaal uit Ruurlo naar het Med-
ler toe om te vertellen over cactussen
en vetpiantcn', vertelt Dineke Hen-
driksen. Ze doet vervolgens een kast-

Allerhand
in 't Saksenland

Dat de natuur zich, ondanks de hoge temperaturen, klaar maakt
voor de komende winter zien we duidelijk aan het verkleuren en
vallen van de bladeren. Een typisch herfstprodukt van de natuur
als de paddestoel zien wc nu in velerlei soorten in onze bossen.
Bossen waarin het nu zoetjesaan wat rustiger wordt wat de vogel-
geluiden bc treft.

De meeste zangers gaan ons verlaten om in zuidelijke streken te
overwinteren. Aan wie zijn ogen goed de kost geeft zal deze vo-
geltrck niet ongemerkt voorbijgaan. Onze zomergasten zoeken
warmere streken op en hun plaats wordt weer ingenomen door
soorten uil de noordelijke gebieden van Europa.

Vooral bij bewolkt weer en een z.w.wind vallen er hele troepen
spreeuwen, kieviten; vinken c.d. waar te nemen. De trekrichting
is praktisch altijd zuid-west, de z.g. lage trek. Bij helder weeren
n.o. wind vliegen de vogels veel hoger, men spreekt dan van hoge
trek. Vlicghoogten van 1500 meter zijn dan geen uitzondering.
Vroeger werd er verondersteld dat er dan geen trek zou zijn, de
vogelaars vingen dan niets in hu netten of lijmstokken.

Nu isde trek hier in het oosten altijd veel minder dan in de kustge-
bieden, door de stuwing zijn de groepen daar veel groter. Hier in
de omgeving was vroeger de trek van de kraanvogels nogal be-
langrijk. De namen Kranegoor en Kranenburg zijn daar wellicht
van afgeleid. D? aantallen zijn echter zodanig teruggelopen dat
het nu wel wat inspanning kost er enkele te zien.

Oktober is de maand van de grote trek, kijk dan maar eens spe-
ciaal naar het gedrag van de vogels en hun vliegbewegingen.

T| Oud Vorden

H. G. Wal link

De oudheidkundige vereniging 'Oud
Vorden1 heeft in Hattem een bezoek
gebracht aan het museum van Anton
Pieck. Vorige maand waren de deel-
nemers aan deze excursie door de
heer Van de Veer uit Borculo reeds
uitvoerig geïnformeerd over het werk
van Anton Pieck. Bij het bezoek
kwam deze 'voorkennis' goed van
pas want door meer op de details te
letten kreeg men nog meer waarde-
ring voor het werk van deze tekenaar-
schilder.
Hattem heeft op museumgebied een
vooraanstaande plaats. Met een toe-
gangsbewijs kan men ook het heem-
kundig museum en het Vocnnanhuïs
bezoeken. Daar werd dan ook volop
gebruik van gemaakt. De eerstvol-
gende bijeenkomst van de oudheid-
kundige vereniging 'Oud-Vorden,' is
dinsdag 21 november.

Voorlichting over
ouderen en bewegen
Op vrijdag 20 oktober wordt in sport-
zaal 't Jcbbink een voorlichtingsmid-
dag gehouden met als onderwerp
'Meer Bewegen voor Ouderen'. Het
doel van deze middag is niet alleen te
laten zien wat het 'Meer Bewegen' in-
houdt, maar vooral om nog eens te be-
nadrukken wat het belang is van deze
gymnastiek: het verbeteren van het
bewegen, het onderhouden ervan en
de mogelijkheid tot het leggen van so-
ciale contacten. Op het programma
staat een toelichting door de heer R.J.

Jansen van de Berg over het hoe en
waarom van de gymnastiek en een
demonstratie van de onderdelen Sport
en Spel, Gymnastiek en Volksdansen.
Alle ouderen van Vorden zijn van har-
te welkom. Voor meer informatie: tel.
0575-553405. Zie ook advertentie.

Bazar
De Welfare van het Rode K r u i s houdt
op woensdag 25 oktober de jaarlijkse
bazar in de Wchme aan de Nicuwstad
32 in Vorden. Op deze bazar zijn
handwerken te koop die gemaakt zijn
door deelnemers thuis en in de Weh-
me. Van de opbrengst wordt nieuw
materiaal gekocht. De bazar zou niet
compleet zijn zonder de verloting en
de grabbeltonnnen. In de kotïichoek
kan onder het genot van koffie met
een plak cake worden bijgepraat.

Kranenburgs Belang
Op dinsdag 10 oktober werd de jaar-
lijkse praatavond van het Kranen-
burgs Belang gehouden. Nadat voor-
z i t t c r Jan Lucassen de aanwezigen
welkom had geheten, werd er gespro-
ken over een eventueel samenwer-
kingsconvenant met de gemeente
Vorden. Tevens werd er een dorpsplan
met de wensen en ideeën van de Kra-
nenburgers opgesteld waarmee het
bestuur naar de gemeente zal gaan.
Na de pauze was er een bingo. Op 17
december heeft de kerstwandeling
van het Kranenburgs Belang plaats.
Verder is de belangenvereniging van
plan om in het voorjaar een feesta-
vond te houden.

je open waar het jaarprogramma van
de Vrouwenclub in ligt. Voorin de
kast ligt de houten voorzittershamer
van de vereniging. 'Meestal heb ik die
niet nodig en is het tijdens de vergade-
ringen wel rustig', lacht ze. Op het
jaarprogramma van het komend sei-
zoen staan diverse informatieve avon-
den. Zo zal het IVN uit Doetinchem
een lezing verzorgen over de natuur
rondom deze plaats. Ook worden er
diverse activiteiten door het bestuur
zelf georganiseerd. 'Dat doen we
steeds meer omdat de gastsprekers
steeds duurder worden. Die vragen
steeds meer geld. Op zich is dat wel
logisch. Want alles wordt duurder.
Maar als vereniging moet je wel een
beetje op de portemonnee letten. Je
kunt het maar een keer uitgeven. Ge-
lukkig hebben wij in tegenstelling tot
de KPO en de Plattelandsvrouwen
niets te maken rhet een overkoepelend
orgaan. Want die verenigingen moe-
ten een behoorlijk bedrag van hun in-
komsten afstaan aan het hoofdbe-
stuur. En daar krijgen ze maar bar
weinig voor terug. Ik zie daar zelf het
nut eigenlijk niet van in en ben blij dat
we geen onderdeel uitmaken van een
landelijke vereniging.'
Sinds de opheffing van de Katholieke
Plattelandsvrouwenorganisatie in
Kranenburg heeft de Vrouwenclub
Medler er enkele nieuwe leden bijge-
krcgen. 'We hebben in het verleden
altijd hele goede contacten gehad met
de KPO in Kranenburg. Het is dus niet
zo gek dat enkele leden van hen zich
nu hebben aangemeld bij ons. Nu café
Schoenaker in Kranenburg haar deu-
ren weer heeft geopend is het afwach-
ten of de KPO weer nieuw leven
wordt ingeblazen. Maar ik denk het
niet. Ik sprak laatst mevrouw Lichten-
berg - de oud-voorzitter van de KPO -
en ze vertelde me dat er in Kranen-
burg helemaal geen gehoefte bestaat
aan ccn nieuwe club voor katholieke
plattelandsvrouwen. Maar misschien
dat over een aantal jaren een nieuwe
generatie vrouwen in Kranenburg een
, c l en ig ing zal oprichten. Dat zou heel
goed kunnen. Ik zou dat ook helemaal
niet erg vinden. Want hoe meer vrou-
wenverenigingen er zijn des te beter.
Het is helemaal niet goed als je alles
op één hoop gooit. Elke vereniging
heeft zo haar eigen karakter. Ik vraag
me alleen wel af hoc de vrouwen in
Vorden tegen onze vereniging aankij-
ken. Misschien zouden we eens wat
meer aan pr moeten doen. Want we
kunnen - mede gelet op de toekomst -
best wel wat nieuwe leden gebrui-
ken.'

Foutje bedankt
Het leek ie mooi om waar te zijn. In
Weekblad Contact van vorige weck
stond het bericht dat Vakschilders
Harmscn uit Hengelo voor 75 gulden
per man per dag bij u komt schilderen.
Dit berust op ccn vergissing. Want on-
der het motto 'Haal de winterschilder
in huis.' krijgen particulieren namelijk
75 gulden kort ing per man per dag. En
dat is dus heel wat anders. Deze win-
terschiklcrpremic is ccn prima finan-
ciële stimulans. Voorwaarde is wel
dat de premie alleen wordt uitgekeerd
bij een mandag van 7,5 uur en het kar-
wei moet minimaal drie mandagen
duren. Niet-particulieren ontvangen
een premie van 35 gulden per dag,

Ballonwedstrijd
De eerste prijs van de ballonwedstrijd
die tijdens de Wichmondse feeslwcek
werd gehouden is gewonnen door Pa-
trick Roelofs. De ballon werd terug-
gevonden in Twente. Tweede en der-
de werden respectievelijk Marco
Vreeman en Dcnnis Roelofs.

Revue
l KM bekende revuegezelschap
'Bocr'n Icu1 uit Enschede treedt op
vrijdag 20 en vrijdag 27 oktober op in
de Lochcmse schouwburg. Het gezel-
schap trok in Enschede reeds volle za-
len met hun revue 'Het gect zo 't
gcct'. De avonden in Lochcm worden
georganiseerd door *de Vrienden van
de Strccktaal Lochem'. Voor meer
info: (0573) 40 17 88.



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons dochtertje en zusje

Wieneke

Ze is geboren op 14 oktober
1995 om 16.50 uur.

Appie, Ada,
Jitske en Silke Winkels

Almenseweg40a
7251 HRVorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
ons broertje

Stijn
Laurens Willibrord

Stijn weegt 3900 gram en is 54
cm lang.

Jozef en
Marie-José Holtslag-Degen
Nienke en Maartje

15 oktober 1995
Broekweg 5
7234 SW Wichmond
Tel. (0575)44 1214

Hierbij willen wij een ieder heel
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen, ge-
schenken en de overweldigen-
de belangstelling, die u op
onze trouwdag getoond hebt.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

Frans en Henrieke Hilge

Broekweg 3
7234 SW Wichmond

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken die
onze trouwdag tot een onver-
getelijke heeft gemaakt.
Het was geweldig!

Rob en Berdi Veenhuis

oktober 1995

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn vrouw

CORNELIA
LAMMERS-VAN

DER KEUR

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

Uit aller naam:
H.W, Lammers

Vorden, oktober 1995

Dankbetuiging

Voor uw blijken van medele-
ven na het overlijden van mijn
man, onze vader en opa

JANGOTINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

D. Gotink-de Jong
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 1995

OKTOBERAANBIEDING:

50% KORTING
op zonnebankprod ijkten en

büdmode van Margale-B

2 JAAR

MOLENWEG 43 - 7261 EO VORDEN
TEL (0575) 55 1044

Voor de eerste tfen klanten
oogcrème/U V-p lus crème gratis

(G ml) bij aankoop huurkaart
(10x).

Aanbiedingen geldig t/m
week 44.

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

SEH,
^^WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN S DORPSSTRAAT 4
703IAJWEHL 7251 BS VORDEN
1o!:0fl347-a 1378 \o 1:057 52 -3003

Op vrijdag 3 november a.s. willen wij,

Aibert Jan en
Dorien Mulder!je-Meulenbroek

ons 12Vè-jarig huwelijk vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie vanaf 20.00 uur in zaal 'De
Radstake', Twenteroute 8, 7055 BE
Heelweg {bij Varsseveld).

oktober 1995
'Tol k a m p'

Deldensebroekweg 15
7251 PW Vorden
(0575) 55 32 54

Op maandag 23 oktober a.s. zijn wij

Henk Heuveiink
en

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend delen wij U mede dat heden
plotseling van ons is heengegaan onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

CHRISTINAALBERDINA
PELLENBERG

ECHTGENOTE VAN JAN WILLEM RUITERKAWP

in de leeftijd van 80 jaar.

Maurik : A.C. Ruiterkamp-Pellenberg
Vierakker: A.H. Smallegoor-Pelienberg

J.W. Smallegoor
Vorden : H.G. Kettelarij-Visschers
Vorden : A. Pellenberg

M.T.M. Pellenberg-Berends
Vorden : J. Ruiterkamp-Gotink

Apeldoorn : T.A. Ruiterkamp-Rietman
Holten : J.G. Ruiterkamp

C.E. Ruiterkamp-Harmelink
Neven en nichten

Barchem, 14 oktober 1995

Rikie Heuveiink-Stegeman

25 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.30 uur in
Café-Restaurant 'De Boggelaar',
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Vordenseweg 22
7231 PB Warnsveld

Mijn buurvrouw

mevr. T. ROSSEL

is overleden.

Wij woonden 57'/2Jaar naast elkaar.

W. Schouten-Groot Enzerink

oktober 1995
Nieuwstad 47, 7251 AE Vorden

Op donderdag 26 oktober hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk feestelijk te
herdenken.

M. Regeünk
A.B. Regelink-Tiessink

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

oktober 1995
Deldensebroekweg 2A
7251 PL Vorden

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Vinkenvariatie
De hele week is het vinkenweek bij de Keurslager. Kies maar uit.

Iedere vierde is gnitis!

SPECIAAL
AANBEVOLEN

VINKEN
Elke 4'

GRATIS

LEKKER
OP BROOD

ZEEUWS SPEK

100 gram

KEURSLAGER
KOOPJE

HAM-
LAPJES

KILO

9.95

* SPECIAL *

BALLETJE
SPECIAAL

pc r stuk 1.95
Een pittige gehaktbal

omwikkeld met een plakje
spek. Even aanbraden en

dun in 12 minuten zachtjes
gaar laten worden.

RAUWE H AM

100 gram

KEURSLAGER

KEURSLAGER
DICKVLOGMAN
Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 1321

Op zondag 29 oktober a.s. hoop ik

GJ. Rossel-Hiddink

90 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30
tot 17.30 uur in het Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

'De Pas'
Koekoekstraat 13
7233 PB Vierakker

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

•̂KEGTf̂ CEKJXTTMHI

dag en nacht bereikbaar

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82-Vorden-Tel. 55 27 83

Interieuradviseur
> • .

N A T I O N A L E W O O N M A A N D

Rijksstraatweg 39,723! AB Wurnsvckl

Tel. (0575) 52 61 32

oktober

Iets nieuws in je huis
daar knap je van op.

Na een liefdevolle verzorging in 'Villa Nuova', is
vredig ingeslapen onze zorgzame vader, groot-
en overgrootvader

HENDRIKEGGINK
WEDUWNAAR VAN HENORIKA JOHANNA BEEFTINK

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden : H.G. Oortgiesen-Eggink
J.W. Oortgiesen

Zelhem : H.J. Berendsen-Eggink
G. Berendsen

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 14 oktober 1995
'Villa Nuova'
Correspondentieadres:
Ruurloseweg 113,7251 LD Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

's HAAN3AG5 DE HELE DA3 GESLOTEN

Heden is rustig ingeslapen onze lieve broer,
zwager en oom

HENDRIKEGGINK
WEDUWNAAR VAN H. BEEFTINK

* 21-3-1906 t 14-10-1995

Vorden : H.J. Eggink
A.H. Eggink-Riefel

Neven en nichten

Vorden, 14 oktober 1995

WEEKENDAANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
In wel 30 soorten

DIT WEEKEND:

PERZIK-BAVAROIS
VLAAI

'n heerlijke romige vlaai
met stukjes perzik en stagroom

goed voor 12 royale punten

nu van 20,-voor 17,50
Nieuw!

PEREN-BAVAROISE
KORSTVLAAI

'n vlaai met een krokante bodem en
gevuld met een heerlijke perenbavarois

goed voor 6 tot 8 punten

DIT WEEKEND 10,-
ROOMBOTER-

AMANDEL
SPECULAAS

ouderwets lekker met de goede kruiden

DIT WEEKEND 250 gram

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspedaliteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
+ breed assortiment
+ voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
» duSwerkelijk 100% waterdicht

* sta op MEINDL

steeds doeltreffend!
Zutphenseweg 9 - Vorden
Tel. (0575) 55 1272

Service Auto Beveiliging
AUTORUIT STUK??? Wij repareren hem "GRATIS"

! ! ! AKTIE ! ! !
!! Nu in uw woonplaats !!

Zaterdag 21 oktober. Parkeerplaats op het Marktplein aan de
Dorpsstraat te Vorden vanaf 9.30-16.00 uur.

RUIT- en STEENSLAG
REPARATIE

Volledig GRATIS vanaf WA-extra
Geen EIGEN RISICO en/of NO CLAIM
verlies
Klaar binnen het HALF UUR
Reparatie nagenoeg onzichtbaar
Geen kans op doorscheuren en/of
lekkage
Bij eventuele vervanging ƒ 150,-
korting op uw eigen risico
Mocht u verhinderd zijn.
Wij komen GRATIS bij uw thuis!

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met

Service Auto Beveiliging
Tel. (024) 355 44 04 ~

AUTO ALARM
Incl. hoogfrequentie afstandsbediening
Reageert op schok- en spanningsval /
auto-reset
115 DB sirene!!!
Wordt ingebouwd terwijl u wacht
Garantie met eigen
service-net!!!

GRAVEREN
Uw auto oninteressant voor dieven
Klaar binnen 5 min.
Door politie en verzekering aanbevolen
Reflectielaag ƒ 10,- extra
Om export tegen te gaan wordt nu
bij ons niet alleen het kenteken,
maar ook de letters NL in uw ruiten
gegraveerd.



Uitgeslapen voordeel!
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Afó winter m aantocht presenteert
lletmiiik de nieuwe collectie slaap-
comfort. Deze afdeling staat boor-
devol met uktiwlc slaapkamers, in
modem, romantisch of klassiek.
Met bijpassende gprdijnstoffen en
tapijt in diverse dessins en prijsklas-
sen. Ook hebben we een ruime keus

'ti-rsoons ledikanten, bedbo-
dems, matrassen, en bcdtcxlicl.
En lel u ook eens op de collectie
waterbedden.

Electrisch verstelbare
lattenbodem
Traploos vviMdb;mr dwr middel van
2 electromotoren,
80 of 90x21
Nu bij Helmink 725,-
Ruime sortering matrassen
In diverse uitvoeringen: po!yi;ilier,
binncnvenng, schuimrubber etc. elc.

4 seizïSfieflen dekbe
Voor elk sd/wn cr.j
Met synthetische 3D hollowfïber
vullingen 100% katoenen t i jk .
In l - of 2-persoons en div. lengt t;
maten.

Eénpersoons vanaf 149,-

GRENEN SLAAPKAMER
Met fraai houtsnijwerk. Kompleet
mei 2 fraaie nachtkastjes
In div, maten. 140 cm breed

BIJPASSENDE LINNENKAST
Met nostalgische ovale spiegel
en 3 laden.

TOILETTAFEL
(Niet afgebeeld) Met opzet spiegel
en 4 laden.

n
Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 5 5 1 5 1 4 meubelen

MAAKT HET MOOIER BirU THUIS
J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545 - 474190

WORDEN

de blauwe hand

Voor ' n
origineel kado.

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléeslraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBËDRIJF

GROTE VEILING
Vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober 1995

in de grote xaal van hotel Bakker te Vorden.
Aanvang: 19.30 uur / laikmidttagen: U.00 lot 17.00 uur

ftn bafe «m de reiFourafie ven de Doiptierk.

Frword»r) ïowefon»i«l», gtbtuiite en nieuwe artikelen geveild, daar ervaren reitingmetiters.

Sla uw slag op één van deze avonden!
Het belooft een spektakel t* worden!

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

mode voor
het héle gezin

puntt
fashion

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

ADVERTERe* KOST GELD...
NIETAWERTEREN

KOST MEER!

De Witte Smid is een bedrijf dat zich bezighoudt met
verkoop en reparatie van aanhangwagens en
paardetrailers en is gevestigd in Warnsveld en Borne.

In onze werkplaats te Warnsveld is plaats voor een

medewerker
die binnen ons bedrijf opgeleid wil worden tot
aanhangwagenmonteur. •
Naast het verkoop klaarmaken van nieuwe wagens, zul
je je hoofdzakelijk bezig gaan houden met de reparatie
van remsystemen, verlichting, laswerkzaamheden en
alle andere voorkomende dingen,

Ben je tussen de 17-20 jaar en heb je een technische
opleiding gevolgd en je hebt interesse in deze baan.
stuur dan je schriftelijke sollicitatie voor 30 oktober
1995 n aar,

De Witte Smid BV - Lochemseweg 26
7231 PG Warnsveld t.a.v. Dhr, J.D. Koop
Tel. (0575) 43 12 04 - Fax (0575) 43 1908

Ook in de herfstvakantie vindt
u bij de Tuunte veel oori

Kinder sweaters

OPEN HUIS
ZONDAG 22 OKTOBER

TUÜNTEPRIJS v.a.
tl. 27,50

Nu met een
herfstvakantie-

korting van
Van ons eigen bekende merk PERSIVAL met vlakverdeling
of met capuchon. Voor jongens en meisjes.
Maten 92-176.

Kinder flanelruitblouses
Maten 92-176. In de bekende houthakkersruiten.
TUÜNTEPRIJS v.a. 11.12,50

prijs v.a.

Kinderl!^ katoenen jeansbroeken
Met ritsjes of knopen onderaan de pijpen.
In de kleuren groen, beige of grijs.
Maten 116-176. TUÜNTEPRIJS V.a. II. 39,95

herfstvakantie
prijs v.a.

Kinder jacks
Mooie winterjacks voor zowel jongens als meisjes.
Met kleurige vlakverdelingen en leuke prints.
Maten 128-152 TUÜNTEPRIJS II. 59,95

herfstvakantie
prijs

Kinder Persival fantasie panty
Maten 92-176. Modische panty met ingebreid kabel relief
Kleuren zwart, marine, rood en zand
TUÜNTEPRIJS II. 9,95

Collectie '95 / '96

Maak kennis met de nieuwste trends op woongebied. Het grootste gedeelte van de kollektie
I995/I996 is binnen. Vooral de kollektie kersen meubelen zijn de moeite van het aanschouwen

meer dan waard!

We hebben de entree van de winkel grondig verbouwd en de showroom nieuw ingericht. Ook
hebben we onze naam gewijzigd: lubbers Woonwinkel heet voortaan Lubbers Wonen & Slapen.

Reden genoeg dus om op op zondag 22 oktober tussen 11.00 en 18.00 uur een kijkje te
komen nemen. U bent van harte welkom!

herfstvakantie
prijs

Babyjoggingpakjes
2-delige pakjes in een aangeruwde sweatstof
met leuke opdruk. TUÜNTEPRIJS
Maten 62-86 II. 25,00

herfstvakantie-
prijs

PIN
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 18/10/95 T/M ZATERDAG 28/10/95

L | l L^ l» —^ m^ ̂
kippers

zv o n en & slapen
v^

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 46 00

Stallman



DE
PERFECTE KEUKEN

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

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 0573 - 45200
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

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

Tot f 100,- korting op een
Texelana dekbed

Bovendien kans op een gratis 'warm' verblijf
op Texel, of één van de andere 100 prijzen.

N A T I O N A L E

W O O N M A A N D

WIE voor ecu TEXELANA wollen dek-
bed kitst, kiest voor kwaliteit en slaap-
comfort. In een TEXF.LANA dekbed
wordt uitsluitend wol van hel Texelsc
schaperas verwerkt.

Wie nu gebruik mankt van on^i* aan-
trekkelijke aktieprijzen, Icon bovendien
meedoen mei onze prijsvraag en maakl
kans op Één van de maar liefst 105

PANNEVOGEL
MEUBEL- f N TAPI|TENHUIS
Ruurloseweg 2. Hengelo
Tel. (0575! 46 1484Uw slaapcotmoM-specialLst is

Nu eigen import

wandtegels
Groot formaat.

Zeer scherp geprijsd.

Vloertegels
Slijtgroep

5
Alles topklasse

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9,00-20.30 uur;
zatvan9.00-15.00uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel, (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

V O O R O P T I M A A L

DESIGN
EN M A X I M A A L
C O M F O R T

De originele Woltcy's (v/m)
vindt u bij:

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

Tel,: (0575) 55 30 06

BEATRIXPIEIN 6
7031 AJ WEHL

Tel,: (0314] 78 1378

WIJ STEKEN AL ONZE
ENERGIE IN EEN
ENERGIE-ZUINIGE
INSTALLATIE
Energie wordt steeds schaarser en duurder.
Daarom is het belangrijk om er zuinig mee
om te springen. Een goede, energiezuinige
installatie is een kwestie van passen en
meten. Energiezuinig betekent ook dat er
geen energie verloren mag gaan. Vandaar dat
we proberen om uw installatie zo rendabel
mogelijk te maken. Bel gerust voor een vrij-
blijvend advies of offerte.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 51 83 83

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG11 WICHMOND TEL (0575) 44 17 55

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De TUINEN van
DE WIERSSE, VORDEN

opengesteld voor de
laatste keer in 1995 op
ZO. 22 OKTOBER van
10.00 tot17.00 uur.

Entree f 6,- p.p.; kinderen
tot6jaargratis.
Parkeren gratis.

Door omstandigheden kunt U

Jaap, Hennie en Petra Holtslag

uitsluitend bereiken onder nr.

0652 621080
Vanaf a.s. vrijdag 20 oktober

is ons nieuwe tel. en fax

nr. (0573) 45 39 04

In de net binnengekomen behang- en stoffencollecties
'96 vindt u de nieuwste woontrends. Zoals dit
behang voor echt romantisch wonen. In de winkel
kunnen we u nog veel meer laten zien!

HARMSEN
Zelhernseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: (0575) 46 40 40

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

VEILING
Vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober
om 19.30 uur 's avonds wordt een grote
veiling gehouden in hotel Bakker te
Vorden. De baten zijn voor de restauratie van
de Dorpskerk te Vorden.

Er worden goederen geveild welke
zijn aangeboden door de gehele
Vordense bevolking. Ze worden
geveild door ervaren
veilingmeesters.

O.a. veel antiek, nieuw en gebruikte
goederen, maar ook diensten, vleesschotels,
waardebonnen, salades, bloemstukken,
bloemkreaties, zuivelpakket, gesigneerde
Ajax-ballen, fietsen, ploegen, eggen,
melkbussen, lederen jassen uit
Grootmoeders tijd, petroieumstellen,
kookplaten enz. enz.
Te veel om op te noemen.

Bezichtiging
De goederen zijn te bezichtigen op
de dag der veiling van 14.00 tot
17.00 uur in hotei Bakker.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Spoo.'sLraal 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: 0573 - 45200
Fax:0573-453317 BOUWMATERIALEN BV

Holtslag Bouwmaterialen BV zoekt voor twee halve dagen per
week een

FLINKE VROUW
voor het verzorgen van het in- en exterieur van haar showroom en

kantoren e.d. aan de Spoorstraat 28 te Ruurlo.

Sollicitaties: tel. (0573) 45 20 00 of 's morgens aan de zaak vragen
naar Jan Holtslag.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ALLE

SOORTEN
BROOD

ROOMBOTER
/VNIANDEL-

STAAF

HARDE
DUITSE

BROODJES

SPECULAAS
MOLENS

4,00 4,008,00 5,00



Rabobank

Wij zijn in een feestelijke stemming...
... daarom krijg je van ons een cadeau.

Wij zijn in een feestelijke stemming, want voorbeeld een Rabo JongerenRekening, en ook

we hebben er dit jaar al meer dan 150.000 jij niag een cadeau uitkiezen.

Rabo JongerenRekeningen bij. Daarom kri jg jij Voor de kleintjes

als klant van ons een cadeau. Je hebt nog geen ligt een Disney-kleurplaat klaar. En voor je

Rabobank Rekening? Open er dan nu één, bij- ouders een gratis gezinskalender.

BuJIMHEERSINK

HAARMODE

EEN KAPSEL MET EEN GEHEUGEN

Lang houdbare vorm 8 weken
In onze salon hebben wij sinds kort een unieke

vorm-service: Animatie.

Animatie geeft uw haar volume en een hele
natuurlijke beweging. Bovendien zit uw kapsel
elke dag automatisch weer in model. Dit alles

wel 8 weken lang!
Daarbij is uw haar zacht en glanzend door de

pH neutrale formule.
Animatie is geschikt voor alle korte en half-

lange kapsels.

PRIMEUR aanbieding ƒ 1 5,00 kOTtlng op een coupe Animatie!

Bijv.: deel Animatie (incl. wassen, knippen, blowen, gel & lak) van 82,50 voor

ƒ67,-
JIM HEERSINK HAARMODE zutphenseweg21 vorden W (0575) 55 12 15

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

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank Hengelo Steenderen Vorden

DEZE WEEK NOG VOLOP
DEMONSTRATIES EN SHOWS BIJ:

ARENDSEN

17 t/m 21 OKTOBER:

BREEDBEELD TV
Hei nieuwste op het gebied van tv is breedbeeld tv. Wat is dat precies, wat heb ik daaraan? Dit zijn de
meest voorkomende vragen. Van 17 t/ra 21 oktober kuni u bij ons hiervoor terecht. De gehele week zijn
er diverse merken aanwezig, onder meer SONY, PHILIPS, NOKIA. U krijgt in deze dagen en de dagen
daarna alle informatie over dit fenomeen. Tijdens de show zijn er diverse aanbiedingen.

17 t/m 21 OKTOBER:

DOLBY PRO LOGIC
Ervaar uw mooiste films nu met het geluid dat u er bij verwacht. Dit kan nu met het Dolby Pro Logic
geluidssysteem. Wij presenteren dit unieke geluidssysteem nu de gehele week vanaf 17 oktober. Ook
kunnen wij L adviseren over de juiste opstelling die bij u thuis past. Kom luisteren en overtuig
uzelf!

19 + 20 OKTOKBER:

VAPORETTO STOOMREINIGERS
Krijgt u alles nog wel schoon? Kunt u een handige hulp gebruiken? Die is er nu. De Vaporett stoom-
reiniger. Hiermee kunt u ramen wassen, vloer reinigen, strijken, sanitair reinigen, enz. Op donderdag
19 en vrijdag 20 oktober zal de demonstratrice u gaarne te woord staan.

21 OKTOBER:

TEFAL FUN-COOCKING
Koken kan een leuke bezigheid zijn. Tefal demonstreert u zaterdag 21 oktober hoe men ook kan koken,
zonder daarbij uw fornuis te gebruiken. Stomen, grillen, bakken, alles is mogelijk. Tefal je denkt
ook aan alles.

< *j-> ^,r 46 2i

etos
volop in aktie

NIEUW IN ONS BABYASSORTIMENT

OLVARIT
BABYVOEDING

VEILING
Vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober wordt een
grote veiling gehouden in hotel Bakker ie Vorden.
De baten zijn voor de restauratie van de Dorpskerk te
Vorden.

Er worden goederen geveild welke zijn
aangeboden door de gehele Vordense
bevolking. Ze worden geveild door ervaren
veilingmeesters.

O.a. veel antiek, nieuw en gebruikte goederen, maar ook
diensten, vleesschotels, waardebonnen, salades,
bloemstukken, bloemkreaties, zuivelpakket,
gesigneerde Ajax-ballen, fietsen, ploegen, eggen,
melkbussen, lederen jassen uit Grootmoeders tijd,
petroleumstellen, kookplaten enz. enz.
Te veel om op te noemen.

Bezichtiging
De goederen zijn te bezichtigen op de dag der
veiling van 14.00 tot 17.00 uur in hotel Bakker.

DENK AAN DE
SUPER BABYSPAARAKTIE

BARGNDSGN
ZUTPHENSEWEG3-7251 DG VORDEN

TEL. (0575) 55 40 82

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

ORKAAN
HULP
BOVENWINDSE

EILANDEN^

Zaterdag 21 oktober 'Oost- Gelderland rif:

200 coureurs in Vorden aan de start

air

De Vordense auto- en motorclub
'De Graafschaprijders' is zaterdag
21 oktober de organisator van de
'Oost-Gelderlandrit'. Dit is één van
de grootste en duro wedstrijden die
ons land kent. In totaal komen er
ruim 200 coureurs aan de start die
in de verschillende klassen alles op
alles zullen zetten om punten te ver-
garen voor de nationale titels. De
uiteindelijke beslissing om het
kampioenschap van Nederland valt
in het laatste weekend van novem-
ber wanneer de enduro-eüte elkaar
in Dronten probeert de loef af te
steken.

In feite is het organiseren van de
Oost-Gcldcrlandrit voor 'De Gia;i l-

schaprijders' een peulcschületjc want
zaterdag 'tekent' men al voor de 32c
keer voor de organisatie. Vandaar dat
de club ook vrijwel geen moeite heeft
om in de gemeente Vorden de beno-
digde vergunningen te bemachtigen.
'Omdat het gemeentebestuur van
Vorden precies weet wat zij aan ons
heeft. We zorgen ervoor dat alles tot
in de puntjes is geregeld en wanneer
de rit voorbij is zijn we zondagmor-
gen 22 oktober met zo'n 50 man pa-
raat om alle wegen weer in de oor-
spronkelijke staat terug te brengen',
zo zegt Jan Slagman namens de orga-
niserende vereniging.

Op de wedstrijddag zelf is een ploeg
van 130 medewerkers in touw. De na-

burige clubs Hamac uit Harfsen en
Sporten Vriendschap uit Lochem hel-
pen mee met het bemannen van enke-
le route- en tijdcontroles. De route die
is uitgezet door Joop Wuestenenk en
Jan Oosterink en heeft een lengte van
68 kilometer. De senioren rijden vier
ronden (272 km). De nalionalen n j
den drie ronden (204 kilometer). De
shirt van de eerste scniorrijdcr is 's
morgens nabi j de k a n t i n e vandc voet-
balvereniging Ratti. De coureurs rij-
den eerst richting het 'Delden-cir-
cuit ' , vervolgens via het Mcdlcr naar
hei mil i taire oefenterrein Het Grootc
Veld en terug via Mossel naar de fi-
nish bij het clubgebouw van 'De
Graafschaprijders' aan de Eikenlaan
in Kranenburg.



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 19 oktober 1995

57e jaargang no. 30

T/VERGUNNINGEN
Op l O oktober 1 995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

- de heer J. W. van der Veen, voor het
bouwen van een serre op het per-
ceel de Horsterkamp 35 te Vorden;

- E.Ph. Verschuren en C.S. Pragt,
voor het aanleggen van een pad-
denpoel op het perceel Hccrlcrweg
1 1 te Vicrakkcr;

- Oktagon bouwcoördinatie b. v.,
voor het vellen van 2 prunusscn op
het perceel Ruurloseweg 70 te Vor-
den;

- mevrouw J. Groot Nuc!cnd-Eg-
gink, voor het vellen van l berk en
l ceder op het perceel Hengclosc-
wca 2 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen ccn bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

ULLETIN ORDEN

w^^
/MEDEWERKING BOUWPLANNEN KAPELWEG12

ENBOSHUISWEG 4 TE VIERAKKER
Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde
in artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedepu-
teerde staten bij besluit van 19 augustus 1986, nr. RO86.28587-ROV/G5214
afgegeven 'algemene verklaring van geen bezwaar', medewerking te verlenen
aan plannen voor hel:

- herbouwen van een schuur op het perceel kadastraal bekend gemeente Vor-
den, scktie S, nr. 529 en plaatselijk bekend Kapclwcg 12 te Vierakker;

- bouwen van een dakkapel op het perceel kadastraal bekend gemeente Vor-
den, sektie S, nr. 394en plaatselijk bekend Boshuisweg 5 te Vierakker.

De op het plan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met
ingang van vrijdag 20 oktober 1995, gedurende twee weken, voor een ieder op
de gemeen te-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar worden gemaakt.

• Telefoon gemeente:
(0575) 55 7^ 74.
• Telefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
M Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van II.00tot 12.00
uuren volgens afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur e n volgens af spraak.

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

NZAMELING SNOEI- EN TUINAFVAL
De najaarsinzameling van het snoei-en tuinafval vindt dit jaar plaats op dinsdag
24 oktober 1995. In de bebouwde kommen Vorden, Kranenburg en Wichmond
vincll inzameling plaats op dinsdag 24 oktober 1995.

Bewoners van het buitengebied moeten ccn afspraak maken via de gewestelijke
afvalinformaticlijn: telefoon 0570-637755 van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot
15.00 uur. Ook hier vindt inzameling dan plaats op 24 oktober 1995. U kunt tot
uiterlijk vrijdag 20 oktober een afspraak maken.

KEGELS VOOR HET AANBIEDEN VAN SNOEI-EN TUINAFVAL
- takken mogen geen grotere doorsnede hebben dan 15 centimeter en mogen

niet langer zijn dan 150 cm. Takken moet u gebundeld aanleveren.
- de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.
- het snoei- en tuinafval moet aan de openbare weg worden geplaatst.
- het totaal volume mag maximaal 2m3 bedragen;
- bladafval mag alleen in de speciale papieren gft-zakken worden aangebo-

den. Deze zakken zijn bij de meeste supermarkten te koop.

ZELF WEGBRENGEN
U kunt uw snoei- en tuinafval ook zelf gratis wegbrengen naai' de stortplaats
Armhoede in Lochem. De stortplaats is geopend op werkdagen van 08.00 tot
12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur. Op zaterdagen van 10.30-14.30 uur.

Ook kunt u snoei- en tuinafval gratis brengen naar het afvalscheidingsdepot op
het industrieterrein te Zutphcn aan de Lctlandscstraal 2. Op werkdagen van
8.00-16.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur.

•

fiScffOONMAAKOPERATIEJN MIDDEN IJSSEL
Vanaf 2 oktober 1995 vinden in het gebied Midden-Usscl van de Regio Steden-
driehoek door de politiekorpsen en andere 'toezichthouders' van gemeenten,
rijkswaterstaat, provincies, zuiveringsschappen gedurende een halfjaar geza-
menlijk optreden tegen illegale opslag en stort van afval. De in het gewestgc-
bicd actieve handhavingsinstanües starten samen een project 'Mest, Afval en
Puin'. Het doel van de actie is om door middel van intensieve controle en in
samenwerking met alle meewerkende instanties een groot aantal illegale stort-
lokaties opgeruimd te krijgen. Nog steeds wordt allerlei afval buiten de daar-
voor bestemde inrichtingen gestort. Deze illegale stortplaatsen werken vervol-
gens weer illegaal stortgcdrag van anderen in de hand. Tevens veroorzaakt het
milieuschade, visuele hinder en zwerfvuil in de directe omgeving van de stort-
plaatsen.

Door surveillance in de lucht, op de grond en op het water worden de illegale
stortlokatics in kaart gebracht. Vervolgens stelt de politie per lokatie, in samen-
werking met het ter plaatse bevoegde gezag, een onderzoek in. Illegale storters,
de grondeigenaren of grondgebruikers krijgen een verzoek de lokatie binnen
enkele weken op te ruimen. Geeft men hieraan geen gevolg, dan krijgt men een
proces-verbaal. Worden tijdens het project andere vormen van overtredingen
geconstateerd, bijvoorbeeld verbranding van afval, illegale kap of beschadiging
van bomen, dan zal ook hiertegen worden opgetreden.

Ook burgers kunnen een bijdrage leveren door illegale stortplaatsen of verbran-
ding van afval door te geven aan de afval-informatielijn: (0570} 63 77 55.

In het regionaal handhavingsprogramma Midden IJsscl voor 1995 is het project
M est-Af val-Pu i n vastgesteld als één van de regionale handhavingsprojecten.

Alle instanties in het gebied Middcn-IJsscl die ie maken hebben met handha-
ving van milieuwetten en regels, hebben enkele jaren terug afspraken gemaakt
om intensiever te gaan samenwerken. Men wilde meer gebruik maken van
eikaars deskundigheid en betere afstemming van activiteiten.

Advies hoc volgens de regels te handelen met de diverse soorten afval kan men
verkrijgen bij hel bureau milieu van onder andere de gemeente Vorden.

VEDKEURING GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING REGIO STEDENDRIEHOEK

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de gemeenschappelijke regeling
'Regeling Regio Stedendriehoek' op 12 september 1995 onder nr.
BD.95.10603-
BD.BO.005.

Burgemeester en wethouders van Vorden hebben deze regeling in het register
gemeenschappelijke regelingen ingeschreven op 3 oktober 1995.
De gemeenschappelijke regeling ligt voor iedereen in het gemeentehuis ter
inzage.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE
VORDEN

Naam

G.J.Oldcnhave

G.T.M. Secsing

D.B.Pardijs

«<

l

Bank

M . c n J . a a i m a

Bouwadres

Vosheuvelwcg l,
Vorden

Wilmerinkwcg5,
Vorden
Lankhorster straat
12, Wichmond

Raadhuisstraat l,
Vorden
Kerkstraat 21, Vor-
den

Datum
ontv.

Omschrijving

09-10-95 herbouwen en ver-
groten van een die-
renverblijf

09-10-95 vernieuwen van een
paardestal

l O-10-95 verbouwen van een
veeschuur tot kan-
toor

11-10-95 plaatsenen lijde-
lijke ka^Birunits

12-10-95 bouwcri van ccn ber-
ging/hobbyruimte

Deze h jj waan vragen kunt u tijdens de openingstijden inzien h^ de sektor
Grond,^B^d in het koetshuis.

hu L

<T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot! 2.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, op dins-
dag van 13.30 tot 20.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur, ligt van 20 oktober tot en met 17 november 1995 ter inzage:

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

de heer J.H. Besselink, Maaldcrïnkweg 6, 7251 NT Vorden, voor het van toe-
passing worden van het Besluit mestbassins milieubeheer op één of meer reeds
opgerichte bassins voor de opslag van dunne mest op het perceel Maalderink-
weg 6 te Vorden.

UDEUJKE VERKEERSMAATREGELENf
In verband met de openstelling van de tuinen van de Wicrssc op zondag 22 okto-
ber 1995, hebben burgemeester en wethouders besloten de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen te treffen:

- < een parkeerverbod voor beide zijden van de Brandenborchweg voor het
gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot aan de spoorbaan;

- afsluiting van de Wiersserallce voor alle verkeer behalve voetgangers.

Kenteken graveren op marktplein

Gratis reparatie autoruit
Service Autobeveiliging en Repara-
tie (SAB) constateert dagelijks dat
vele automobilisten onnodige kos-
ten maken door het laten vervan-
gen van een voorruit. Het High
Glass Tech Systeem waar SAB zijn
reparaties mee uitvoert, is het beste
in zijn genre en in de jaren dat dit
systeem zijn kunnen heeft bewezen,
zijn er tienduizenden sterren en
barsten gerepareerd, waardoor
evenzovele kostbare vervangingen
werden voorkomen. Vervangingen
die weliswaar door de verzekering
gedekt zijn, maar welke de automo-
bilist toch minimaal het eigen risico
kost.

In 7 van de 10 ruitschadcgcvallcn
wordt onnodig een dure voorruit ver-
vangen, terwijl deze feilloos hersteld
had kunnen worden met de speciale
methode van Service Auto Beveili-
ging. Een ruitreparatie kost in tegen-

stelling tot vervanging de verzekerde
geen eigen risico. De verzekering
neemt de relatief geringe reparatie-
kosten dan ook geheel voor eigen re-
kening. Service Auto Beveilïnging
staat zaterdag 21 oktober op het
marktplein in Vorden en repareert uw
ruit binnen een half uur. De breuk of
ster is na reparatie nagenoeg onzicht-
baar geworden en kans op doorlekken
en scheuren is na reparatie uitgeslo-
ten.

Tevens kunt u zaterdag uw auto laten
beveiligen tegen diefstal. Elke twee
minuten wordt er in Nederland een
auto opengebroken en elk kwartier
wordt een voertuig gestolen. Een
groot gedeelte van deze auto's verd-
wijnt naar het buitenland. Een goede
preventieve beveiliging is onder an-
dere het kenteken graven en of het la-
ten inbouwen van een alarmsysteem.
Zie ook advertentie.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Zo'j allichte wel wet wod t 'r konmiendc vri'jdag en zaoterdag in Vodd'n
un grote veiling eholn. D'r is aldcrbastcnd mooi spul bi'j, wa'j meschicn
wel vcur un paar cent kont koopn. Maor dan mo'j un bctjen geluk hem-
men. En de ogen natuurluk goed los, maor dat mo'j alticd a'j wat koopn
w i l t . A'j van plan bunt wat te bcrnachluggen, gaot dan van te veurn wel
ciïcn kiekn en schrief't de nummers, waor a'r belangstelling veur hebt,
wel effen op. Zoda'j ow neet vcgist en neet met un pispot in huus komp
a'j un schilder!'je woln hemmen.
Vcur Toon van de Spitsmocs wnd ut hclcmaolc spannend, 'k Zal ow uut
de duuke doen waorummc.
Zo ens in de veertien dage holt Toon 'n hof van juffrouw van Dalen scho-
ne. Juffrouw van Dalen wont an de rand van 't darp in un mooi huus.
Getrouwd is ze nooit cwcs. 't Is t'r ene met hcurc op de tandc, de kcarls
die cur woln hemmen maor neet ekrcgen heb, mcugt van geluk sprekkcn.
Ze zekt wel 's van zo'n vrouw: den hef de bokse an, maor zee hef wel
drieboksensan!
Maor goed, daor het Toon gin boodschap an. Zee betaald um veur ut
wark dat e zo goed mcugcluk dut en hee krig t'r op ticd zien koffie en
thee. En deur de koffie bunt de problemen ekommen. Die koffie krig e
nameluk bi ' j juffrouw van Dalen in de kamer en daorhiink un schiklcri-
'je wat Toon heel mooi vindt. Dat zol c gccrne in zien eigen huus wiln
hemmen. Hce had al wel 's cprcbecrd umme ut te koopn, maor daor was
gin kick op. Now wis Toon ok dal un neafken van juffrouw van Dalen un
eugsken op dat schilden'je had.
Op dat schilderstuk ston un boerdcri'je af-ebeeld waor de olden van dat
neafken vrogger op ewond hadn. Vandaor zien belangstelling. Ök dat
ncaikcn had al 's cprcbecrd dat schilden'je te koopn, maor dat was um
okneetelukt.
"k Gun um owluu allcbcidc wel, maor dal kan neet', zei juffrouw van
Dalen wel 's. 'Naomien dood mo'j d'r maor umme dobbelen.' Toon wis
dat e dan gin kans had, hee was jao gin erfgenaam,
Tot vcur un paai' wckkc truggc Toon de schrik van zien leavcn kreeg. Too
hcc weer in de kamer kwam vcur zien köpkcn koffie zaog e dal ut schil-
den'je weg was. 'He' j ui toch an ow neavc vckoch?' vroog Toon onder-
wiel e naor de leagc plekke andc wand kek.
'Oh nec.datschilderi 'jche'k veurdc aktie veur ut kerkdagegeven, a'j ui
hemmen wil t kö'j u t daor op de veiling koopn.'
'Wet ow neavedatok?' Jao, diche'k ut okczcg, den kon'k neet vcrubi'j
gaon, dat snap i'j.' 'Zo'n mieljcn', dach Toon eers, maor bi'j naoder in-
zien was ut toch wel goed bedach. Zee was anders nog wel vinnig op de
centen maor wol now, veur dit gocic doel, toch wel wat kwiet. Zee hadn
now gelickc kansen. Allcnc zol ut um ninv wel un paar cent meer gaon
kosten.
En zo zit Toon now te prakkezeern hoovölle hee vcur dat schilderstuk
motbien. Soms zo dat hcc d ' r 's nachsslcch van slop. Maorslech slaopn
dool t'r wel meer bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Lecsiniiin

'Scoren voor de jeugd!'

'Ha is een beerje sport. Als je minder energie verbruik!, scheelt dat in de uit-
stoot van schadelijke stoffen. De lucht blijf! er een beetje frisser door. Dingen
die voor de toekomst van je kinderen belangrijk -tju. Dus meedoen aan de actie
Zuinig Stoken is scoren voor de jeugd', aldus voetballer Ronald Koeman. Van
de hierbij afgedrukte foto is een poster beschikbaar. Deze kunt u gratis - zolang
de voorraad strekt - a/halen bij één van de Gamog-rayonkantoren. Op zondag
29 oktober gaat de landelijke actie van de energiebedrijven weer van start en
dienen de eerste standen op de mctcrkaart ingevuld te worden. In de week van
23 tot en met 27 oktober wordt de bekende meterkaart bezorgd. In Weekblad
Contact zal tot en met 31 maart wekelijks een stooktabel geplaatst worden met
het streejverbruik. Door het bijhouden van de standen en het vergelijken met het
streejverbritik wordt men zich bewust van het eigen verbruik. Dit leidt meestal
tot een zuiniger verbruik van gas en elektriciteit.



,r SPORT-
NIEUWS rv

V o e tb a l

Vlos Beltrum l - Vorden l
Vorden trok vol goede moed naar
Beltrum. Door fris combinatievoetbal
creëerde Vorden zich direct enkele
kansen. Ronald Visser werd op het
laatst gestuit door de doelman van
Eibergen. Even later scheerde een
schot van Ronald voorlangs het doel.
Vorden bleef de aanvallende ploeg.
Vios had hierop niet direct antwoord.
Juist toen de aanvallen van Vorden
waren geluwd, trachtte speler Wijnand
te Woerd de bal van Mark van der
Linden te bemachtigen. Te Woerd
kwam zo ongelukkig met Mark in
aanraking dat de speler van Vios
Beltrum zijn scheenbeen brak. Aan
deze mooie voetbalzondag kwam
abrubt een einde. De scheidsrechter
en spelers van beide ploegen achtten,
gezien het trieste voorval, verder spe-
len niet wenseüjk. De wedstrijd zal
vermoedelijk op 15 januari worden in-
gehaald.

Jeugd Vorden naar Feyenoord
De jeugd van VV Vorden gaat op
woensdag 25 oktober naar Rotterdam
op uitnodiging van de voetbalclub
Feyenoord. Naast een rondleiding in
de Kuip zullen de F-, E- en D-
pupillen van Vorden een oefen-
wedstrijd spelen tegen Rotterdamse
jeugd. De tr ip is bedoeld voor de
complete jeugdafdeling van Vorden.

Uitslagen
Vorden 2 - Eibergen 2 4-2; Vorden 3
- Concordia 4 0-3; Vorden 4 - Reunie
4 1-1; Warnsveld 3 - Vorden 5 3-2;
Eibergen 11 - Vorden 6 2-0.

Programma
Zeddam l - Vorden l (bekerwed-
strijd) en Vorden 5 - Ruurlo 4.

Rattï zondag
Afgelopen zondag speelde Ratti l
thuis tegen Dierense boys 5. De eerste
vijftien minuten waren voor de gasten,
na 12 minuten tekende zij de 0-1 aan,
drie minuten later kregen zij een pe-
naity. Deze werd echter gemist. Ratti
kwam hierna wat beter in het spel, en
kreeg ook enkele kansjes. Een snelle
aanval over rechts door Gerrit Uenk
bracht dan ook de gelijkmaker op het
scorebord l -1. De wedstrijd werd
daarna iets grimiger en onsportiever.
Door intimidatie probeerde Dierense
boys de Ratianen onder druk te zet-
ten, maar Ratti bleef haar eigen spelle-
tje spelen en strafte het onsportieve
gedrag van Dieren goed af. Na 5 mi-
nuten in de tweede helft tekende
Patrick van Londen de 2-1 aan, een
mooie lob over de keeper. Dieren
kwam nu nog meer in de aanval, hier-
door kreeg de voorhoede van Ratti
meer vrijheid, na twintig minuten spe-
len kon Gerrit Uenk van die vrijheid
profiteren en scoorde 3-1. De wed-
strijd was toen gespeeld, in de laatste
minuut soleerde Alexander Kappert
nog eenmaal door de defensie van
Dieren en bracht de eindstand op 4-1.

Damesvoetbal Ratti
Eindelijk lijken de Dames van Ratti
weer op dreef. De eerste 10 minuten
van de wedstrijd waren duidelijk voor
AGOVV, maar de O achterin bleef,
dankzij goed keeperswerk van Desiré.
Ratti begon wat vrijer te voetballen en
na een solo van Gerda Bijenhof ko-
men de dames op voorsprong en en-
kele minuten later scoort zij weer met
een schitterend afstandsschot (2-0).
Na een tegenaanval ontstaat er een
rommelige situatie voor de goal en
wordt het 2-1 maar de Rattidames
zoeken wederom de aanval en een
snel genomen vrije trap door Gerda
Bos geeft Gerda Bijenhof de kans
voor de tweede keer de keeper uit te
spelen en met 3-1 voorsprong gaan de
dames de rust in. In tweede helft is
het Gerrie Brummelman die na een
pas van llona Hagens de 4-1 aante-
kende. De Rattidames kunnen de
wedstrijd dan rustig uitspelen en zo-
wel Gerda als Gerrie weten nog te
scoren zodat de eindstand 6-1 wordt.

Wedstrijden jeugd 21 oktober'. Ratti
Dl - Lochem D3; Rietmolen El -
Ratti El; Ratti Fl - Rietmolen Fl,
Ratti Al - Wilhelmina SSS A2.

Socii
Uitslagen: Davo - Socii 3-5; Socii 2 -
Helios 5 9-0; Socii 3 - Doetinchem 7
3-3; AZC 5-Socii 4 6-0.
Programma: Bekerwedstrijd 21-10-95:
DZC 68 - Socii B. 22-10-95: Socii 5 -
Socii 6.

Volleybal

Havoc • Dash/Sorbo
Afgelopen zaterdag speelden de da-
mes van Dash/Sorbo hun tweede
wedstrijd van de competitie in
Haaksbergen. De eerste twee sets ver-
liepen prima voor het Vordense team
en deze werden dan ook met 13-15 en
11-15 gewonnen. Dit ondanks het feit
dat Carla Jansen op halve kracht
moest spelen in verband met een bles-
sure. Het sterk spelende Havoc kreeg
in de derde set meet grip op de wed-
strijd en pakte de set met 15-11.
Debby Leferink kreeg het in de vierde
set even moeilijk met spelverdelen en
werd trijdelijk vervangen door Lisa
Hissink (aanvalster). Lise deed dit uit-
stekend maar desondanks lukte het
Dash/Sorbo niet de set te pakken (15-
8). In de vijfde set liep Dash/Sorbo
continu achter de feiten aan. Een flin-
ke achterstand werd nog redelijk bij-
gehaald maar het team had de tegen-
stander al te ver laten lopen. De laat-
ste set ging verloren met 15-7. Na een
strijd van twee uur en een kwartier
dus toch nog verloren, helaas maar
wel weer een belangrijke punt gepakt.
Aanstaande zaterdag speelt Dash/
Sorbo weer een thuiswedstrijd. Dit-
maal tegen het tweede team van
Volco; een sterke ploeg uit Ommen.
Dit team heeft Havoc al verslagen in
de competitie. Het zal dus een span-
nende partij worden zaterdag in 't
Jebbink.

Dash Heren-Side Out
Afgelopen zaterdag heeft het heren-
team van Dash zijn eerste punt gepakt
van dit seizoen. Dash startte de eerste
set voortvarend door met gevarieerd
aanvalsspel uit te lopen naar een 14-
10 voorsprong. Maar door fouten aan
eigen zijde ging de set toch nog verlo-
ren met 15-17.
De tweede set begon Dash weer goed
en Hep met een goede servicedruk
door naar een 15-7 overwinning. Ook
de derde set ging met enthousiast spel
en 15-8 naar Dash. Maar in de vierde
set ging het mis met Dash door con-
centratieverlies en servicefouten. Deze
set ging dan ook met 15-10 naar Side
Out, In de vijfde set probeerd Dash
weer in het spel maar kwam behoor-
lijk snel achter te staan.
En een achterstand is in een ralley-
point moeilijk te achterhalen. De set
ging dan ook met 15-10 naar Side
Out. Zaterdag moet Dash thuis tegen
Harfsen.

Uitstagen
H rekr. Dash l - Devolco 2 3-0; H
3A Lettele 2 - Dash 3 1-2; DP
Devoko 2 - Dash 2 1-3; D3A Epse 2 -
Dash 6 2-1; D4A Heeten 4 - Dash 7
2-1; MAVios l - Dash l 1-3; HP
Dash l - Side Out l 2-3; H2A Dash 2
- ABS l 2-1; Dl Dash 3 - Devoko 5
3-0; D3A Dash 4 - Keizerspr. 4 2-1;
D3B Dash 5 - Side Out 5 1-2; ME
Dash l - SVS 2 3-0; JC Dash l - Vios
l 0-3.

Programma
Ma. 16-10-95: Hrekr. Devoko l -
Dash 1. Di. 17-10-95: H rekr. Dash 2
- Wesepe 1; Do. 19-10-95: JC Voorw.
l - Dash 1; D rekr. Side Out 3 - Dash
1; za. 21-10-95: H2A DUO 3 - Dash
2; H3A ABS 3 - Dash 3; Dl Wik 2 -
Dash 3; MC Vios l - Dash 1; JB
WSV 2 - Dash 1; MA WSV l - Dash
1; D 3e Div. B Dash l Sorbo - Voko
2; DP Dash 2 - Boem. 1; D3A Dash 4
- Side Out 4; D3B Dash 5 - DVO 5;
D3A Dash 6 - Vios 3; D4A Dash 7 -
DVO 7; HP Dash l-Harfsen 1.

Judo

Afgelopen zaterdag namen verschil-
lende Vordense judoka's van
Sportinstituut Rob's Sports deel aan
het jaarlijkse internationale toernooi in
sporthal "Vondersweide" te Olden-
zaal.
Aan dit toernooi namen zo'n 450 ju-
doka's deel. Een goed resultaat voor
de Vordense jeugd aangezien zij een
aantal prijzen in de wach sleepten,
t.w.:
Judah Bolink, 3e prijs (in de cat. tot
37 kg); Niels Sicmerink, Ie prijs (in de
cat. tot 34 kg); Wouter Dijkman, Ie
prijs (in de cat. tot 41 kg); Wietse v.d.
Toren, Femke Besselink en Jacco
Jansen werden ondanks verwoede po-
gingen vroegtijdig uitgeschakeld.
Overigens zal Wietse v.d. Toren a,s.
zaterdag te zien zijn op de Oost-
nederlandse kampioenschappen te

Markelo. Hij zal daar zijn titel in de
categorie tot 60 kg moeten verdedigen
om zo kans te maken op afvaardiging
naar de Nederlandse Kampioenschap-
pen.

Bridgen

Uitslagen van woensdag 11 oktober
1995 BZR Vorden:
Groep A: 1. dms. Gilles/Meijer
71.6%; 2, hrn. Costefmans/Kloos-
terman 62.6%; 3. mv. Hendriks/hr.
v.d. Veen 57.4%.
Groep B: 1. mv. v.d. Vlugt/hr. Gille
64.6%; 2. dms den Elzen/v. Manen
64.2%; 3. dms. v. Asselt/Vruggink
58.6%.

Sc/ u as h

Heren l van Squashcentrum Vorden
won ook deze week, nu van de num-
mer 3 van de competitie 't Harder uit
Harderwijk met 3-1. Winfried
Horsthuis uit Zelhem speelde voor de
eerste keer mee omdat 2 spelers ge-
blesscerd waren en hij won zonder
problemen zijn partij met 3-0.
Heren 3 speelde op vrijdag 13 okto-
ber tegen Rozendaal en alleen Henk
Jan Hoekesweever had geen pechdag.
Hij won zijn partij op de tweede plek

.in het team met 3-0. Het team verloor
de wedstrijd met 3-1.
In de Euregio kompetitie speelde "Het
Pardijs Team" van Squashcentrum
twee wedstrijden. Van Raalte werd
met 4-0 verloren maar van Gen-
dringen werd met 4-0 gewonnen.
De jeugdspeler Jan Karel Veldink
deed in Rotterdam mee aan een toer-
nooi voor hel Nederlands jeugdkam-
pioenschap en werd 15e in zijn leef-
tijdsklasse.

Dammen

Dostal V p n / - Maas van 't
Hoog 8-12
Door een nederlaag tegen Maas van 't
Hoog is het eerste team van Dostal de
koppositie ja de hoofdklasse kwijtge-
raakt. He^pHoekman speelde een
rustige party; die al vrij snel remise
werd gegeven (1-1). Nina Jankovskaja
bracht Dostal op voorsprong door een
goede positie winnend af te werken
(3-1). Dit bleek de enige overwinning
aan Vordense zijde te worden. Johan
Haijtink kon tegen grootmeester
Harm Wiersma geen vuist maken en
verloor (3-3). Henk Ruesink kwam te-
gen Johan Krajenbrink nauwelijks in
problemen (4-4) en ook Gerrit
Wassink zag in een klassieke stand op
tijd de goede route naar remise (5-5).
Gerrit Boom kwam erg slecht te
staan, maar zijn tegenstander werkte
de partij niet goed af en Boom ont-
snapte met een gelijkspel (6-6). De
eerste tegenvaller kwam op het bord
bij Eddy Budé. Nadat zijn voordelige
middenspelpositie al was verwaterd,
blunderde Budé in het eindspel, zodat
hij een nul kon laten noteren (6-8). Na
een remise van Henk Grotenhuis ten
Harkel in een partij met wisselende
kansen (7-9) liet Alex Klein zich in
een dun standje de kaas van het brood
eten. Hij haalde op het verkeerde veld
damden kon na een grote afwikkeling
opgeven (7-11). Tenslotte verkreeg
Hendrik van der Zee wel een voorde-
lig eindspel, maar dit bleek niet tot
winst te leiden (8-12).
Na deze verloren wedstrijd is het be-
langrijk om de volgende wedstrijd te-
gen hekkesluiter IJmuiden we! win-
nend af te sluiten. Deze wedstrijd is
op 28 oktober.

Paar desport

L.R. & P.C. de Graafschap
Op zaterdag 7 oktober werd in Neede
een samengestelde wedstrijd voor po-
nies en paarden gehouden. Lilian
Cuppers behaalde bij de paarden in de
klasse L een 3e prijs met haar pard
Horinocoflow.
Op zaterdag 14 oktober werd in
Hattem de samengestelde wedstrijd
voor paarden georganiseerd. Irene
Regelink werd met Freya 5e in de
klasse L.

Motorsport

Herfstrit
De VAMC 'De Graafschaprijders1 uit
Vorden organiseerde zondagmiddag
een orienleringsritf Herfstrit) over

een afstand van 51 kilometer. De rit
was uitgezet door Arie Weevers en
Herman Cortumme. Start en finish
waren bij Schoenaker aan de Ruur lo -
sewcg. De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-Klasse: l J. Luiten, Henge-
lo 95 strafpuntcn;2 L. de Boer. /u t -
phen 100;3 B. Regelink, Vorden 104.
Idem B-Klasse: l W. Fleerkate, Mar-
kelo 211 str; 2 B. Mcnkhorst, H a l l o
215; 3 G.Sicmcs. Zutphen 217.
C-Klasse: l W. Mcmclink, Vorden 35
str; 2 J.Slagman, Vorden 60; 3 B.Ei-
lander, Zelhem 84 straf

punten. B. Regelink reikte de prijzen
uit. De eerstvolgende rit van 'De
Graafschaprijders' is de Pannckneke-
nrit op zondag l O december.

Vissen

'De Snoekbaars'
sluit seizoen af
De Vordense hengelaarsvereniging

'De Snoekbaars' heeft het seizoen a f -
gesloten met een wedstrijd inde IJsscl
bij Baak. Er werden 100 maat se vis-
sen gevangen met ccn totale lengte
van 25 meter en 70 cm. De uitslagen
waren als volgt: l H. Golstcin 34
stuks- 687 cm; 2 A. Golstein 15 stuks-
573 cm; 3 D. Wcustenenk 12 stuks-
289 cm. J.Groot Jcbbink behaalde dit
seizoen 896 punten en werd daarmee
kampioen van Vorden; 2 R. Golslein
894; 3 DJ.Wcustenenk 876. In totaal
konden er 900 punten gehaald wor-
den.

Veel animo voor cursus 'Hapjes maken'

De belangstelling voor de twee cursusavonden 'Hapjes maken' van de Vers Toppers Vorden die afgelopen maandag en
dinsdag werden gehouden in 't Pantoffel t je was bijzonder groot. In totaal waren er 160 deelnemers verdeeld over de twee
avonden. Door middel van het sparen van kassabonnen bij de Vers Toppers Vorden maakicn de klanten kans op een
deelnamebewijs. Omdat er zoveel belangstelling was voor de 'cursus' moest er afgelopen zaterdag geloot worden. De
deelnemers mochten zelf een salade maken en kregen daarbij tips van drie medewerkers van de vlecswarenfabrikant
Interknng. Het werd op deze manier ecu hele. leerzame avond. De deelnemers konden tijdens de avonden ook kennis
maken met diverse Afrikao^^ wijnen. Hiervoor had eigenaar Frank Mculenbrock van 't Pantojfeltje de Vordense wijn-
deskundige Michiel VolkerJÜfgenodigd.

Karaoke
;eKrDe Karaokc Mcga Tour dceKp 6 ok-

tober café Uenk in Vorden aan voor
een voorronde. Winnaar werd Yvonne
Rust. Zij gaat door naar de provincia-
le ronde. Op vrijdagavond 3 novem-
ber is er tweede voorronde in café
•Ucnk.

Beestenbende in
de bibliotheek
De bibliotheek ontving vorige week
in het kader van de kinderboeken-
week ruim 400 leerlingen van de Vor-
dense basisscholen. Op maandag
kwam de bovenbouw om te luisteren
naar medewerkers van Dierenpark
Ouwehand uit Rhcncn die aan de
hand van dia's vertelden over de
voorouders van onze kat en hond. De
ICQUW, de tijger en de jaguar passer-
den de revue. Mede aan de hand van
de bijbchordende dierenvellen kon-
den de kinderen zich ccn goed beeld
van deze indrukwekkende dieren vor-
men.
Op donderdag 12 oktober was de
schrijver Wout Klootwijk in de bi-
bliotheek. Aan de kinderen van groep
4 en 5 vertelde Klootwijk waarom hij
het zo leuk vindt kinderboeken te
schrijven. 'Het zijn allemaal beleve-
nissen zoals jullie die zelf ook mee-
maken', zei Wout Klootwijk. Veel
van wat hij schrijft komt uit zijn eigen
jeugd. Klootwijk heeft in totaal vier
boeken geschreven. De bibliotheek
heeft een aantal exemplaren van z i j n
boeken extra aangeschaft.

HVGWichmond
Woensdag 11 oktober kwamen de da-
mes van de Hervormde Vrouwen-
groep uit Wichmond en Vierakker
weer bij elkaar. Op het programma
stond een lezing van de heer Knol. H ij
is vanaf 1968 tot voor enkele jaren di-
recteur geweest van het Psychiatrisch
Centrum Groot G raffel in Warnsveld.
Knol vertelde over de psychiatrie in
de afgelopen 25 jaar. Er werd onder-
meer stilgestaan bij eetstoornissen en
de daaruit voortvloeiende ziekte Ano-
rexia Nervosa. Over de psychiatrie
wordt in ons dagelijks leven niet zo-
veel gesproken en daarom is het vol-
gens Knol goed dat het eens wat meer
in de openbaarheid komt.

Waterbedden bij Spannevogel
worden steeds aantrekkelijker
Akva waterbedden uit Denemar-
ken presenteert het eerste energie
besparende waterbed ter wereld
dat slechts de helft van het energie-
verbruik van een traditioneel wa-
terbed heeft. Het nieuwe ontwerp is
verkrijgbaar bij de Spannevogel in
Hengelo.

Het is gezond om in ccn waterbed te
slapen. Daaroverzijn artsen en andere
experts het reeds lang eens. Met het
nieuwe Akva Soft waterbed heeft ook
de firma Akva het eerste energie be-
sparende wtaerbed met certificaat ter
wereld gepresenteerd. Akva Soft wa-
terbed verbruikt minder dan de helft
energie dan de traditionele waterbed-
den.

Het wordt zwart op wit bewezen door
twee onafhankelijke onderzoeken.
Dat het nieuwe waterbed zo energie
besparend is ligt voornamelijk aan de
effectieve isolatie. Een traditioneel
waterbed heeft een vaste omrandig
die veel warmte opneemt. Akva Soft
is daarentegen met zachte zelfdragen-
de isolerende koudschuim randen op-
gebouwd. Deze konische randen
waarborgen een hoge stabiliteit en
zeer goed comfort.

Door zijn opbouw is het ook zeer ge-
schikt voor mensen die problemen
hebben met het in en uitstappen van
ccn waterbed. Verder is het mogelijk
de Akva Soft in ieder bestaand ledi-
kant te plaatsen.

CV-ketel huren begint
heel gewoon te worden
Steeds vaker wanneer de vertrouwde kachel in de huiskamer aan vervan-
ging toe is, zie je dat men besluit over te gaan op een CV-installatie, die het
gehele huis verwarmd. Dat dat ook de smalle kachel in de keuken en de
gevelkachels van de badkamer en slaapkamers verdwijnen, is een logisch
geolg. Comfort in het gehele huis vindt men prettig.

De vervanging is niet het enige
moment, waarbij zich de vraag voor-
doet of er een CV-ketel moet komen.
Ook btj nieuwbouw vindt er een afwe-
ging plaats. Meestal wordt gekozen
voor een CV-installatie. De ontwikke-
ling van CV-kachels heeft niet stilge-
staan. Zo zijn er naast het traditionele
type ketels ook een verbeterd rende-
ment toestel en een hoog rendement
toestel op de markt gekomen. In veel
gevallen blijkt, dat door het toepassen
van het laatste type het verbruik van
aardgas t.o.v. het stoken met diverse
kachels verspreid in het huis een zeer
opmerkelijke besparing in de huis-
houdportemonnee wordt bereikt.
Zowe! bij het vervangen als bij nieuw-
bouw moet vervolgens de keus wor-
den gemaakt of men tot koop overgaat
of dat men gaat huren. Huren is
inmiddels een trend geworden, die al
weer enkele jaren in opkomst is.
GAMOG heft daartoe samen met een
grote groep installateurs een samen-
werkingsverband opgericht onder de

naam EGF, Via een eenvoudige en
heldere formule speelt men in op de
behoeften van klanten. Zo loopt een
huurder geen financiële risico's bij sto-
ringen, omdat EGF kosteloos defecte
onderdelen vervangt. Daarbij is een
24-uurs service gegarandeerd.
Ook het onderhoud van de ketel vindt
zonder extra kosten stelselmatig plaats
door de installateur. Maar het bestuit
tot huren wordt door de meeste klan-
ten genomen, omdat men zelf geen
investering hoeft te doen voor de aan-
schaf van een ketel. Het spaargeld kan
dan aan andere zaken besteed.
EF heeft ten behoeve van de huurders
drie vervullende type HR-ketels met
diverse capaciteiten ïn haar leverings-
pakket opgenomen. Daarbij komt dat
men ook combi CV-ketels met een
warmwatervoorziening heeft. Alle te
huren ketels zijn overigens in de HR-
uitvoering. Een enorme keuze dus.
GAMOG adviseert haar klanten gratis
welke type ketel het beste bij de woon-
situatie past.
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