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Winnaar Welkoop
kleurwedstrij d

Met kleding koop

Ruim 200 kinderen leverden de
Welkoop kleurplaat in die zij ter gele-
genheid van dierendag hadden ge-
kleurd.

De Winnaar, Fabian Dijkman, kreeg 3
gratis toegangskaarten voor het Noorder

Dierenpa^n Emmen. De tweede prijs,
gewonnen uoor Janneke Hiddink, be-
staat uit 2 toegangskaarten voor dit die-
renpark. Marleen Bakkers won de derde
prijs, zij kreeg een knutsel/kleur doos. De
prijzen werden uitgereikt door Manuela
Visser. Jfe

Aanstaande zondagavond 25 oktober wordt er in de Dorpskerk gezamenlijk ge-
zongen. Bekende liederen uit diverse bundels staan op het programma en zijn
vooreen deel aangevraagd. Dit zangevenement mag zich telkens in een grote be-
langstelling verheugen. Mensen met een heel verschillende achtergrond blijken
zich thuis te voelen bij Vorden zingt'
Er is een korte meditatie door ds. A. van der Spek uit Enter over het thema:
'Wanneer ben je een echte gelovige?' Het fraaie Lohmann-orgel van de Dorpskerk
zal worden bespeeld door W. Kuipers uit Apeldoorn. Hij zal vooraf al een aantal lie-
deren ten gehore brengen.
Na afloop is er gelegenheid om in 'de Voorde'onder het genot van een kopje koffie
o f thee bij te praten. Iedereen is ven harte welkom.

uitslapen ?
(Met een slaapkamer van

Morgana bent u elke dag lekker
uitgeslapen)

orqana
^^ slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575 - 46 46 00

maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 okt. 10.00 uur ds. M. Beitier; 19.00 uur
zangdienst, na afloop koffiedrinken in 'de Voorde'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 okt. 10.00 uur ds. Hiemstra uit
Hummelo, dienst met medewerking van jongeren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 okt. 10.00 uur ds. L. Kramer uit
Daarle; 19.00 uur zangdienst in de N.H. kerk. Na
afloop koffiedrinken in de Voorde.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 24 okt. 18.30 uur woord- en communie
dienst m.m.v. rouw- en trouwkoor.
Zondag 25 okt. 10.00 uur eucharisitieviering, we-
reldmissiezondag.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 24 okt. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 25 okt. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
25-26 okt.: pastoor J. van Zeelst, Vorden, telefoon
(0575)551735.

Huisarts 24-25 okt.: dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
telefoon (0575) 551 255.

Alleen voor dringende ̂ feilen is er op zaterdag
en zondag spreekuur v^Wb .30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

TANDARTS
24-25 okt.: G.W. Jelsma^Ochem, telefoon (0573)
251870. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 1 1 .30-1 2.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30.
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel.(0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.

Gehandicapten Platform Vorden
Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.
VW-kantoor
tel. 55 32 22. Openingstijden: ma. t/m do. en za
van 9.30-15.00 uur; vrij. 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, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafelrje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWOV of De Wehme: in-
fo/opgave bij de SWOV, tel. 553405
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HIIRFSTVAKANl
AANBII DING EN
keuze uit ruim 30 soorten

Vlaaien
vlgs Limburgs recept

calorie-arm en., goed voor 12 royale punten

Noten Bavaroise Vlaai
heerlijk romig en verrassend lekker

nu voor maar

f 15?5

Maak uw eigen combinatie van Vlaaien
per halve vlaai

slechtsf8,50

Even er tussen uit... dan voor onderweg zo'n
Dino bol

met rozijnen, appel en spijs. Echt lekker!

nu per stukf l,25

Nieuw! Heerlijke
Speculaas Cake Taartjes

weer 'ns wat anders

per stuk f6,50

Tip van de week

Wadden Wit
voor iedereen die de smaak van witbrood zou

willen combineren met de gezonde eigen-
schappen van bruinbrood. Een zuiver plantaar-

dig product en bevat geen cholesterol

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Hoe sneller een scherpte-afwijking gecorrigeerd
wordt hoe minder uw ogen belast worden.

Als RVO opticien kunnen wij deskundig uw ogen
meten en een goed glasadvies geven. Rodenstock

heeft hoogwaardige comfortabele multifocale glazen.
Wij hebben een speciaal ontwikkelde presentatie

waarmee wij u helder kunnen adviseren welke van
de 4 comfort-factor glazen het beste voor u zijn.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(WO)
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (GId.), telefoon (0575) 46 17 71

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
22 oktober

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

EEN NIEUW DEKBED
DAAR KOM JE

NIET ONDERUIT!

Interieuradviseur

'de woonwinkel nn WarnneM'

Rijksstraatweg 39, Wamsveld
Tel. (0575) 52 61 32

Dagelijks verse snijbloemen
van eigen land.

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

ook vele andere handge-
maakte snuisterijen

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

Ons Rundvlees, een klasse apart.
'n lekkere Runderrollade, mals en

mager nu 5OO gram 9.45

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f 1j~ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

zure zult
bakje f l j"

Ongerookte rauwe ham
100 gram f Ij89

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 1O,—

WEEKENDAANBIEDING

Riblappen
500 gram f 6,95

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4j98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 saucijzen +
4 vlindervinken
samen f 7,95

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

Op maandag 26 oktober hoop ik 85
jaar te worden.

Wilt u mij hiermee feliciteren, dan
bent u van harte welkom op 26 okto-
ber a.s. van 20.00 tot 22.30 uur in de
grote zaal van De Luifel, Dorpsstraat
11 te Ruurlo.

Ruiterboschweg 5
7261 LS Ruurlo

CONTACT

Aanbiedingen geldig
maandag 19 oktober t/m zaterdag 24 oktober

De drie plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot inenting
tegen griep op

maandagavond
26 oktober en
maandagavond
2 november
beide avonden van 18.30 tot
20.00 uur.

ALLE patiënten (dus particulieren en zie-
kentondsleden) met chronische hart-,
long- of suikerziekte en ALLE patiënten
geboren voor 1-5-'34, worden gratis
ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,-, con-
tant te voldoen

Chiquita
Bananen

super mooie
Prei

per kilo l •

verse
Ananas

per stuk

per kilo
249

mooie rode
Goudreinetten

per kilo 179

panklare
Rode of witte kool

500 gram o?8



Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Romy

Zij is geboren op 13 oktober
1998, weegt 2800 gram en is
50 cm lang.

Bert Groot Jebbink en
Alida Groot Jebbink-
Groot Wassink
Nancy

H.K. van Gelreweg 22
7251 XL Vorden
Tel. (0575) 55 31 31

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur

Hierbij willen wij iedereen die,
in welke vorm dan ook, ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt, hartelijk dank zeg-
gen.

Wim en Jopie
Groot Enzerink-
Seesink

Vorden, oktober 1998
't Boerle

Voor uw blijk van belangstel-
ling en medeleven tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van
orize vader en opa

JACOB KORENBLEK

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Kinderen
en kleinkinderen

Vorden, oktober 1998

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Ecf'de biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•" huweli jksplechtigheid
*" recepties en (bruilolts)party's
•" produktpresentaties
•• vergaderingen en congressen
*" besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst(«)universal.nl
www.huisdevoorst.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
a contant * RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
31 oktober - 28 november

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77.50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Landelijk ochtendblad
vraagt voor Vorden

bezorgers
m/v

min. leeftijd 15 jaar.

Bezorgtijd ± 1 uur per dag.
Bezorging in overleg,
3 dagen per week.

Tel. (0575) 55 11 73 of
(0346) 57 52 68 of

0800-0230351 (gratis)

Wij gaan trouwen op zaterdag 31 ok-
tober 1998 om 10.00 uur in het ge-
meentehuis te Hengelo (Gld.).
Om 11.00 uur vindt de kerkelijke in-
zegening plaats in de St. Willibror-
duskerk te Vierakker.
U bent van harte welkom op onze re-
ceptie tussen 17.30 en 19.00 uur in
bodega 't Pantoffeitje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

Mark Eenink & Leonie Hermsen

Heukelomsberg 23
6595 BR Ottersum

Op maandag 26 oktober 1998 zijn wij

Harry Stokkink
en
Gerda Stokkink-Jansen

25 jaar getrouwd.

Wij willen dit graag met onze kinde-
ren en u vieren op vrijdag 30 oktober
a.s.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
De Luifel, Dorpsstraat 11 te Ruurio.

Lochemseweg 32a
7231 PH Warnsveld

Op 1 november 1998 is de heer

H.J.A. Eijkelkamp
assurantie-adviseur.

25 jaar in dienst van de Rabobank-
organisatie.

Ter gelegenheid hiervan zal op maan-
dag 2 noÉtómber a.s. van 17.30 tot
19.30 uu^Pen receptie worden ge-
houden in café-restaurant 't Wapen
van 't Medler, Ruurloseweg 114 te
Vorden.

Graag stellen wij u in de gelegenheid
de heer Eijkelkamp met dit heuglijke
feit te feliciteren.

Rabobank Graafschap-West
Ing. J. Krooi, algemeen directeur

Terwijl ze nog van het leven genoot, is zij op maan-
dag 12 oktober 1998 plotseling overleden.

ADRIANA
WESTERHOUD-DE JONG

Zij werd 87 jaar.

Zij hield van het leven waarin haar man en zijn mu-
ziek, haar kinderen en haar vrienden centraal ston-
den. Ze was sterk in haar momenten van zwakte.

Peter en Nellie Westerhoud-van der Sijde
Stance Westerhoud en Peter Boezewinkel
Kleinkinderen en achterkleinkind

Op zaterdag 17 oktober jl. heeft haar crematie in
stilte plaatsgevonden.

Correspondentie-adres:
Zutphensestraat 386
6971 JS Brummen

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Een vader sterft altijd te vroeg
al wordt hij nog zo oud.
Je hoopt dat God hem sparen zal
omdat je van hem houdt.
Maar als de jaren knellen gaan
hij ziek wordt, moe en koud
bid je dat God hem halen zal
omdat je van hem houdt.

Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, delen wij u mede dat van ons is heen-
gegaan onze lieve vader, opa en ouwe opa

DERK WAGENVOORT
SINDS 5 JULI 1976 WEDUWNAAR VAN

JOHANNA HENDRIKA BROEKMAN

op de leeftijd 92 jaar.

Laren (Gld.):

Antwerpen:

Vorden:

Vierakker:

Bennie en Marie
Annie en Meine

Marieke, Hilda, Sietse
Bennie en Irma

Mart

Tonnie

Harry en Toos
Erwin en Katja
Michiel en Wilma
André

Hermien en Jan
Martijn en Femke
Robert en Suzanne
Anne-Marie

Vorden, 12 oktober 1998

Correspondentie-adres:
Kruisdijk 1
7251 RL Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden vrijdag 16 ok-
tober op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bedroefd zijn we om het heengaan van onze broer,
zwager en oom

DERIOVAGENVOORT
XR VAN J.H. BROEKMAN

op de leeftijd van 92 jaar.

Vorden: A. R. Wagenvoort
G.J. Wagenvoort-Memelink
Neven en nichten

Vorden, 12 oktober 1998

"De Here is mijn herder
mij ontbreekt niets."

Ps. 23 : 1

Na een intensief en bewogen leven is, in de zeker-
heid van zijn geloof, overleden onze zorgzame man,
vader en opa

WILLEM HENDRIKUS VAN LAREN

op de leeftijd van 77 jaar.

De onuitwisbare indruk die hij op ons heeft ge-
maakt, zullen wij ons blijven herinneren.

Vorden:

Harderwijk:

Groot Ammers:

Capelle a/d IJssel:

Zutphen:

J.A. van Laren-Vermeer

Dick van Laren
Anneke van Laren-Koornneef

Edwin
Jolanda en Sebastiaan

Wilma Rekoert-van Laren
Johan Rekoert

Wilko en Cisca
Jan en Angela
Marjon

Anjo Benard-van Laren
André Benard

Josja
Channa

Alex van Laren
Annemiek van Laren-Bruijsten

/s/s

Vorden, 15 oktober 1998

Dr. W.C.H. Staringstraat 17
7251 AL Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
dinsdag 20 oktober op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

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

• Verloren: etui met per-
soonlijke documenten in
Vorden of omgeving. De vin-
der ontvangt een beloning.
(0575) 55 31 34

• Denkt u aan de revue van
Jong Gelre Vorden op 30
oktober, 6 en 7 november in
het Dorpscentrum te Vor-
den?

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Aangeb.: tijdelijke woon-
ruimte f 650,- excl. p. m. Tel.
(0573) 46 72 42

• Adem u gezond. Yoga in
Vorden, Doetinchem, Zut-
phen. Ook privé-les, admthe-
rapie, massage. Inl. (0573) 44
11 38

• Te koop: zeer mooie eiken
draaifauteuil met leren kuip-
kussen. Tel. (0575) 45 18 60

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Donkere meubels, keu-
kens en klokken worden
weer blank. Vraag vrijblijvend
inf. Corantiek / CB Renovatie.
Tevens het adres voor al uw
loogwerk en houtworm be-
handeling. Vakkundige res-
tauraties en lakwerk! Tel.
(0544) 46 39 54, mob.: 06-
55143833

• Te koop: maaikorf, 3 meter
breed. Loonbedrijf Klein Sta-
rink, (0575) 45 1527

• Zondag 25 oktober a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• ... Stel uw gasten niet te-
leur ...

• Te koop: g.o.h. elektr.
fornuis Siemens. Tel. (0575)
43 16 85

• Te koop: Atag gasfornuis
4-pits, elektr. oven; 2-pers.
zit-/slaapbank, stoffen be-
kleding, kl. blauw/groen. Tel.
na 18.00 uur (0575) 55 42 64

• Nu bij de Wereldwinkel:
kruidensnoepjes f 1,98
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LGEMENE BESCHOUWINGEN VOOR DE BEGROTING 1999
EN HET MEERJARENBELEIDSPLAN1999 - 2002

Beantwoording door burgemeester en wethouders:

Inleiding

Leden van de raad,

Het doet ons goed te constateren dat de fracties in grote lijnen instemmen met de be
groting. Ondanks het feit dat dit college een aantal impopulaire maatregelen heeft
moeten voorstellen. De ontstane financiële situatie heeft ons hiertoe genoodzaakt.

Om nog beter vat te krijgen op de gemeentelijke financiën zullen wij bij het financië-
le beleid een aantal mogelijke verbeteringen op hun waarde voor onze gemeente be
oordelen. Zo willen wij nagaan of het werken met een produ^ksgroting voor Vorden
voordelen kan opleveren. Wij denken dat het inzicht van de gemeenteraad in de kos-
ten van gemeentelijke producten met een productbegroting kan toenemen. Ook de
politieke sturingsmogelijkheden kunnen daarmee verbeteren. Aangezien kleinere ge
meenten als Vorden nog niet zoveel ervaring hebben met het werken met een pro-
ductbegroting zullen wij ons het komende jaar eerst goed oriënteren op de voor- en
nadelen in de Vordense situatie.

Aanscherpen van het beleid ten aanzien van budgetdiscipline zal ook hoog op de pri-
oriteitenlijst van het college blijven staan.

De financiële situatie noopt tot het anders omgaan met reserves en voorzieningen.
De voorstellen ten aanzien van de reserves, die uw instemming hebben, zijn daarin
een eerste stap. De eventuele aanwending van de financiële middelen dient jaarlijks
op basis van een politieke afweging plaats te vinden.

Om de uitgaven en inkomsten meer met elkaar in overeenstemming te brengen is het
noodzakelijk om alle uitgaven kritisch door te lichten. Wij hebben daarbij een aantal
uitgangspunten gehanteerd. Zo vinden wij dat de gemeente waar dat aan de orde is
met marktconforme tarieven moet werken. Heffingen en rechten moeten in beginsel
kostendekkend zijn. Aan de uitgavenkant willen wij criteria hanteren als nut en nood-
zaak, draagkracht en eigen verantwoordelijkheid. In een aantal gevallen, zoals bij mo-
numenten willen wij nadrukkelijk bezien of er andere mogelijkheden zijn dan het ge
meentelijke subsidieinstrument om het waardevolle cultuurlandschap te bescher-
men. Ook het gegroeide patroon van uitgaven op het gebied welzijn hebben wij tegen
het licht gehouden. Bij de voorbereiding van de voorstellen hebben wij nadrukkelijk
rekening gehouden met beginselen als noodzaak, redelijkheid en draagkracht. Deze
zullen bij de uitwerking van de voorstellen in het Weizijnsplan nadrukkelijk leidraad
zijn.

Ondanks de ingrijpende bezuinigingen is verhoging van de onroerende zaakbelastin-
gen (OZB) onontkoombaar. Wij achten de voorgestelde meerjarenverhoging verant-
woord, mede tegen de achtergrond van de thans betrekkelijk lage tarieven in onze ge
meente. Gelet op de financiële situatie raden wij u aan de voorgestelde verhoging
voor de komende vier jaren qua volume te handhaven.

Bij een aantal onderwerpen uit het meerjarenbeleidsplan en de bezuinigingsnota
hebben de diverse fracties meer concrete vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst.
Wij antwoorden daarop als volgt.

Portefeuille: burgemeester E.J.C. Kamerling

Openbaarheid

Openbaarheid van vergaderingen is uitgangspunt. Wel moet er dan een duidelijk on-
derwerp zijn waarover besluitvorming moet plaatsvinden. Voordat het zover is, moet
er eerst intern van gedachten worden gewisseld om sturing te geven aan het besluit-
vormingsproces. Ook raadplegen wij de inwoners van Vorden regelmatig door toe
passing van een openbare voorbereidingsprocedure. De manier waarop wij dit doen
wijkt niet af van vorige colleges.

Openbare orde en veiligheid

Brandweer
De brandweer is op sterkte. Ook het materieel en de kazerne zijn modern. In de afge
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lopen jaren gaf de gemeente veel geld uit aan de brandweer. Voor opleidingen stellen
wij voldoende geld beschikbaar. Landelijk werkt het ministerie van Binnenlandse
Zaken aan het project versterking brandweer. De regio Stedendriehoek werkt dit uit
en komt ook voor Vorden met voorstellen.

Politie
In samenwerking met de politie is een plan opgezet voor verdere verbetering van de
veiligheid in Vorden. De discobus blijft punt van aandacht. Zoveel mogelijk is de poli-
tie aanwezig als discogangers in Vorden uitstappen. Ook de snelheid van het verkeer
en alcohol in het verkeer zijn belangrijke aandachtspunten. De fietsendiefstallen bij
het station zijn afgenomen.

Ondanks de landelijke toename van het aantal agenten komt in Vorden niet meer
blauw op straat. De politie is bezig met een herschikking van het aantal agenten,
waarbij Zutphen, waar een tekort is, extra agenten krijgt. Wij mogen dus blij zijn als
Vorden hetzelfde aantal agenten houdt.
De beschikbare agenten voor Vorden zal de politie zo goed mogelijk inzetten.

Brandpreventieactiviteitenplan. (Prevap)

Het inschakelen van een preventiemedewerker bij de gemeente Zutphen past binnen
de afspraken over de uitvoering van brandweertaken binnen de regio Stedendriehoek.
De duur van het contract met Zutphen is bovendien te beperken (dienstverlenings-
overeenkomst voor deeltijd). Een praktische oplossing voor de korte termijn dus!
Samenwerking met Hengelo en Steenderen op dit terrein zou wellicht mogelijk zijn
(gezamenlijk maximaal één voltijdse kracht), maar is te kwetsbaar.

Duurzaam veilig wegennet

Voor de Wildenborchseweg komen als onderdeel van de uitvoering van het categori-
seringsplan, voorstellen om de verkeersveiligheid op die weg te verhogen.

Wegenonderhoud

Voor 1999 voeren wij slechts het hoogst noodzakelijke onderhoud uit. Wat dit kost is
nu nog niet te zeggen. Wij zorgen er wel voor dat er geen verkeersgevaarlijke situ-
aties ontstaan door achterstallig onderhoud. Met behulp van een speciaal computer-
programma en weginspecties stellen wij een onderhoudsplanning op. Over de voor-
en nadelen van het openbaar aanbesteden van grote investeringen in wegenonder-
houd laten wij door een deskundige (afgestudeerd aan de Universiteit Twente op ge
meentelijke aanbesteding^ een inleiding verzorgen. De inleiding brengt meer hel-
derheid. Een uitnodigingTomt u tegemoet zien.

Noordoostelijke verbinding (aftakking Betuwespoorlijn)

Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid bij de besluitvorming over dit project,
vooral in het licht van dö^rikens) afnemende prognoses voor het goederenvervoer
per spoor. Gezamenlijk mlRndere gemeenten volgen wij het proces dan ook zeer kri-
tisch en wagen wij aandacht voor de onderbouwing van dit project. Wij merken op,
dat als een tracé door Wichmond en Vierakker de enige reële mogelijkheid is, wij
daar onder voorwaarden aan mee willen werken. Maar als nut en noodzaak ontbre
ken, zullen wij ons met kracht verzetten.

Overname houtopstanden en pootrechten

Door de ruilverkaveling zullen wij houtopstanden en pootrechten moeten overne
men. De vastgestelde prijzen liggen tussen de ƒ l,— en ƒ 3,— per m'. Wij moeten de
houtopstanden, die eigendom van de gemeente worden, onderhouden. Als bij de over-
name blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud, vergoeden wij de houtwaar-
de niet.

Parkeerbeleid

In het algemeen zijn er geen parkeerproblemen, voor incidentele gevallen blijken er
praktische oplossingen te zijn. Aan het toeristisch parkeren besteden wij aandacht bij
de uitvoering van het toeristisch beleid. Het Beekdal ten zuiden van 'de Bleek' vinden
wij landschappelijk te waardevol om op te offeren voor incidentele tekorten aan par-
keergelegenheid. Wij verwachten overigens, dat een voorziening hier voor langparke
ren niet goed zal functioneren zonder enige parkeerregulering in het centrum, bij-
voorbeeld in de vorm van een parkeerschijfzone of betaald parkeren.

Reconstructie van Arkelplein

Het Van Arkelplein blijkt een saai plein zonder enige functie. Wij komen met voor-
stellen, waarbij wij ook bezien of er woningen kunnen komen.

Aanleg riolering buitengebied

Voor ons is er geen aanleiding af te wijken van het ingezette beleid (doorgaan met de
aanleg van riolering). Ontwikkelingen op het gebied van de alternatieve rioolwater-
zuivering volgen wij nauwlettend.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Materieel verandert het kwijtscheldingsbeleid niet. De bezuinigingen zoeken wij in
efficiencymaatregelen.

Afschaffen hondenbelasting

Wij blijven voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting, zodra er voldoen-
de budgetruimte ontstaat. Wij streven naar afschaffing in 2000.
Gemeentelijke spaarpotjes.

Wij willen veel spaarpotjes opheffen en het geld in één pot stoppen om zo flexibel
mogelijk te kunnen werken. Het gespaarde geld voor onderwijs gebruiken wij voor de
huisvesting van het onderwijs. Voor de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandi-
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capten is voldoende geld op de begroting opgenomen, zodat het gereserveerde geld
niet meer nodig is.

Financiële positie en bezuinigingen.

Het gaat goed met de economie in Nederland. Het gaat goed met de provincie. Maar
met de gemeenten gaat het steeds slechter. Ze krijgen steeds meer taken en minder
geld. De gemeenten moeten impopulaire maatregelen nemen om de eindjes aan el-
kaar te knopen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een rapport
geschreven: "Financiële positie van de gemeenten verkend". Het Rijk is het eens met
de VNG dat dit rapport een goede basis is voor de beoordeling van de financiële posi-
tie van de gemeenten. Zelfs in het Regeerakkoord is dit onderkend. Vorden krijgt ech-
ter maar weinig extra geld. Daarom moeten wij blijven letten op de uitgaven om vol-
gende begrotingen sluitend te krijgen.

Portefeuillehouder: wethouder H. Boogaard

Samenwerking met Hengelo en Steenderen

De besprekingen met de buurgemeenten Hengelo en Steenderen over samenwerking
zijn van start gegaan. Een afvaardiging van de drie gemeentebesturen, de stuurgroep,
buigt zich over het tijdpad voor en de terreinen en vorm van samenwerking. Inspraak
zal ongetwijfeld een onderdeel vormen van het tijdpad. De stuurgroep maakt een
voorstel aan de gemeenteraden, een zogenoemde bestuursopdracht. Voor een vrucht-
bare samenwerking is de volle instemming van de drie gemeentebesturen nodig.

In een projectgroep automatisering zijn wij bezig om samen met Hengelo en
Steenderen de automatiseringsinvesteringen op elkaar af te stemmen om daar waar
mogelijk (financieel) voordeel te behalen. Dit is nog in onderzoek.

Onderwijs

Wij streven de huisvesting van het onderwijs in Vorden op peil te brengen. Dit ge
beurt in goed overleg met de schoolbesturen. Aansluitend gaan wij aan de slag met
nadere invulling van plaatselijk onderwijsbeleid, waarbij afstemming met te voeren
jeugdbeleid een belangrijk uitgangspunt is. Zodra we actuele informatie van de VNG
krijgen, zullen wij de raad voorstellen (december 1998 -januari 1999) de Verordening
leerlingenvervoer te wijzigen. Handhaven van de reeds bestaande inkomensafhanke-
lijke bijdrage en de mogelijkheid een drempel in te voeren, vormen onderdeel daar-
van.

Welzijn

De vertaling van de bezuiniging van ƒ 75.000,— op een budget van bijna ƒ1,5 miljoen
aan welzijnssubsidies vindt plaats in het Welzijnsplan 1999-2003. Leidraad voor het
Weizij nsplan is het Beleidsprogramma 1998-2002: "Me^ützondering van verenigin-
gen en stichtingen die een basisaccommodatie beherei^fcijgen instellingen alleen
nog subsidie voor activiteiten, die specifiek gericht zijn op jongeren tot 18 jaar. Dit be-
tekent een herschikking van de subsidiestromen ten gunste van jongeren en ten kos-
te van andere groepen." Wij bieden voldoende gelegenheid tot inspraak op het ont-
werp-Welzij nsplan en zijn er van overtuigd, dat we een goed en evenwichtig
Welzijnsplan kunnen presenteren. Over lopende verph^itingen, zoals bijvoorbeeld
aan de muziekschool, zullen wij tijdig nadere voorstelld^Boen.

Sportaccommodaties

Beheer van sportaccommodaties is geen taak voor de gemeente maar voor anderen,
zoals bijvoorbeeld de gebruikers. Met deze insteek onderzoeken wij de verschillende
mogelijkheden om de sporthal, en vervolgens de sportvelden, te privatiseren.

Sociale zaken

Wij zijn van mening, dat voorzieningen toegankelijk moeten blijven voor mensen
met een laag inkomen. Voorbeelden zijn intensivering van bijzondere bijstand en het
op peil houden van het budget voor het contributiefonds. Bij verdeling van schaarse
middelen, zoals bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandi-
capten (Wvg), beschouwen wij dit als een belangrijk uitgangspunt. Wij achten het
noodzakelijk het verstrekkingenbeleid bij te stellen. Vooruitlopend op een bredere
evaluatie van het Wvg-beleid, zien wij ons nu reeds genood zaakt op het onderdeel
vervoersvoorzieningen een beleidswijziging voor te stellen.

Overal in het land ontstaan centra voor werk en inkomen (CWI) met een regionale
functie. Ook wij zijn betrokken bij de vorming van zo'n CWI in Zutphen. Ons streven
is erop gericht een vorm van samenwerking te vinden die aansluit bij de situatie in
ons dorp

Kosten afvalverwijdering en -verwerking

De kosten voor afvalverwijdering en -verwerking in 1999 zijn ongeveer gelijk aan 1998.
De lagere toerekening van apparaatskosten veroorzaakt het geringe verschil. Over de
invloed van de ontwikkelingen rondom de overdracht van het hele afvalgebeuren
aan de Edon bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Over het verloop van de onder-
handelingen houden wij u via de commissie welzijn, milieu en samenwerking op de
hoogte. Overigens maken de contracten met de VAM (Vuil Afvoer Maatschappij te
Wijster), althans de economische eigendom, deel uit van het door de regio
Stedendriehoek aan de Edon over te dragen pakket op het taakgebied afval. Wij zien
vooralsnog geen aanleiding de afvalstoffenheffing naar beneden bij te stellen.

Bij het opstellen van de dienstverleningsovereenkomst met de nieuwe afvalinzame
laar onderzoeken wij de mogelijkheden om de inzamelfrequentie van groente, fruit-
en tuinafval in het buitengebied te verminderen en zelfcompostering te bevorderen.
Ook zaken als tariefdifferentiatie komen dan aan de orde. De voorbereidingen vinden
in 1999 plaats. Eventuele wijzigingen in de dienstverlening kunnen wij dan in 2000
doorvoeren.

Prioriteitsstelling Milieubeleidsplan

Voorafgaand aan het opstellen van het meerjarenuitvoeringsprogramma vindt er een
discussie plaats over de prioriteiten. Het stellen van prioriteiten is vanwege de beperk-
te capaciteit en financiële middelen noodzakelijk. Bestuur, burgers en bedrijven be
trekken wij hier in een vroeg stadium bij. Energiebesparing is één van de onderwer-
pen in het nieuwe milieubeleidsplan.

Vervanging bekabelingsinfrastructuur

Eén fractie plaatst vraagtekens bij de vervanging van de bekabelingsinfrastructuur ge
zien het onderzoek naar de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. In het meer-
jarenbeleidsplan gaven wij al aan dat het hier om actieve componenten gaat om het
bestaande netwerk de noodzakelijke snelheid te geven. Vervanging van bekabeling is
niet aan de orde.

Portefeuille: wethouder DJ. Mulderije Meulenbroek

Ontwikkeling recreatie en toerisme

In 1999 denken wij duidelijkheid te kunnen verschaffen over de verschillende initia-
tieven op het terrein van toerisme en recreatie. De ontwikkeling van een hoogwaardi-
ge attractie, waar het zwembad deel van uit maakt, is een van de speerpunten. Voor
wat betreft een bezoekerscentrum en een slecht-weer voorziening vinden wij dat de
gemeente, indien noodzakelijk, bereid moet zijn in de kosten ervan bij te dragen. De
kosten die de gemeente maakt kunnen wij op verschillende manieren terugverdie
nen. Per project bekijken wij op welke wijze wij de kosten kunnen verhalen.

Landbouw: Ontwikkeling landelijk gebied

Wij zijn ons bewust dat de Varkenswetten een verdere aanslag plegen op het bestaan
van agrarische bedrijven. Vanaf het begin hebben wij aan Rijk en provincie onze kriti-
sche kanttekeningen gericht.

Vooral in WCL(= waardevol cultuurlandschap 'de Graafschap')-verband zullen wij blij-
ven hameren op passende oplossingen voor de mensen en de bedrijven in het gebied.
Initiatieven vanuit de landbouw om (een gedeelte van) het gebied aangemerkt te krij-
gen in het kader van de Experimentenwet zullen wij - indien zinvol - van harte on-
dersteunen.

Waar mogelijk zullen wij bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
initiatieven die de leefbaarheid van het platteland bevorderen opnemen.

Bestemmingsplan Buitengebied

a. Agrarische bestemming/stankhindercirkels.
Voor de beoordeling van stankcirkels bij aanvragen om een milieuvergunning is de
feitelijke situatie bij de buurman bepalend en niet de bestemming in het bestem-
mingsplan!

Voor het praktische probleem geldt al langer een ook door Vorden onderschreven re
gionale beleidsnotitie, die bepaalt dat bij beëindiging van agrarische activiteiten,
voor de beoordeling van een aanvraag om een milieuvergunning van de buurman,
gedurende een peri^| van 10 jaar nog moet worden uitgegaan van een agrarische
functie op dat perceSF

b. Globale regeling/geringe beperkingen.
Samen met andere gemeenten proberen wij bij de provincie wat meer beleidsruimte
te krijgen voor de planologische vertaling van initiatieven voor plattelandsvernieu-
wing. A
Bovendien zullen wg^Poberen in het bestemmingsplan zoveel mogelijk flexibiliteits-
bepalingen op te nemen.
Daarmee zijn we er nog lang niet. Vooral initiatieven op het gebied van de recreatie
struikelen nogal vaak op de stankhinderrichtlijnen. Ook binnen WCL-verband wordt
daarvoor de nodige aandacht/verruiming gevraagd van de Minister.

Inbreidingsplannen

a. Terrein Nedac Sorbo.
Aan de Enkweg heeft de Nedac Sorbo haar activiteiten al beëindigd.
Overleg met het bedrijf over het tijdstip van stopzetten van de activiteiten aan de
Nieuwstad, alsmede de door u onderschreven stedenbouwkundige randvoorwaarden
voor herinvulling, vindt nog steeds plaats. Via de commissie wonen, werken en re
creëren houden wij u op de hoogte over de voortgang. Bij de provincie hebben wij tij-
dig een verzoek om extra bouwvolume ingediend. Zolang de plannen nog niet zijn ge
concretiseerd, houdt de provincie dit verzoek aan. Bij het jongste voorbereidingsbe
sluit heeft u het afkomen van voldoende extra bouwvolume als één van de eisen op-
genomen voor een herinvulling met voornamelijk woningbouw.

b. Arends/Krijt, Wichmond.
Herinvulling van het terrein van Krijt vindt al op korte termijn plaats. Voor Arends
kan dat eerst na de verplaatsing van zijn bedrijf. Zowel voor het bestemmingsplan, als
de bouwvergunning zijn wij nog niet uitgeprocedeerd. Voor het voormalig coöpera-
tiegebouw moet u bovendien nog een herziening van het bestemmingsplan vaststel-
len. Dit wacht op de resultaten van het door de eigenaar aan te leveren bodem- en
grondwateronderzoek.

*

Ambtswoning

Wij zien in het aanhouden van een ambtswoning voor de burgemeester geen directe
noodzaak. Vele gemeenten zijn ons daarin voorgegaan.

Welstandsbeleid

a. Beleidsnotitie.
De aanhoudende kritiek, al dan niet terecht, op het welstandstoezicht vormt voor ons
aanleiding een duidelijk gemeentelijk beleidskader voor het welstandstoezicht op te
stellen. Alleen op die manier kunnen we meer sturen naar gebiedsgericht maatwerk.

b. Afwijken van adviezen.
Bij een negatief advies vindt er eerst overleg plaats met de aanvrager. In de meeste ge
vallen leidt dit tot een oplossing. Afwijken van welstandsadviezen komt niet/nauwe
lijks voor. De uitvoering van het welstandstoezicht in Vorden is consistent. Daar waar
wij afwijken gaat het veelal om tijdelijke bouwwerken of hebben wij de afwijking ge
baseerd op een "second opinion", die de afwijking ondersteunt

Volkshuisvesting

Versnelde uitgifte van bouwgrond in het Joostink is een door alle fracties ondersteun-
de keuze/wens van de gemeenteraad. De gronduitgifte voor woningbouw hebben wij
in maart/april 1998 en oktober 1998 geëvalueerd. De jongste rapportage moeten wij



nog aan de commissie wonen, werken en recreëren voorleggen. Jongeren, waaronder
een behoorlijk aandeel starters, hebben in de jaren 1996 t/m 1998 bijna alle uitgege-
ven kavels gekocht. Veel jongeren maken een huurwoning van "de Stiepel" vrij, die
starters weer kunnen betrekken. De (betrekkelijk geringe) verkoop van wat grotere ka-
vels aan gegadigden met een eigen woning heeft in een aantal gevallen ook voor door-
stroming binnen de gemeente Vorden gezorgd. Specifiekere informatie kunt u uit de
evaluaties halen. De evaluatie geeft ons aanleiding het puntensysteem te wijzigen.
Gegadigden die een bouwkavel of via de gemeentelijke lijst een nieuwbouwwoning
hebben gekocht krijgen een wachttijd van 10 jaar voordat zij weer in aanmerking ko-
men.

De Stiepel heeft in overleg met de gemeente één- en tweepersoons-, alsmede multi-
functionele huurwoningen gebouwd. Mede door de wat verdere ligging van het cen-
trum zullen veelal jongeren ze betrekken.

Het woningbouwprogamma voor 1999 in het Joostink bestaat nog uit vier huur- en
vier rijtjeskoopwoningen, vier twee-onder-één-kapwoningen en drie vrijstaande wo-
ningen. Deze zijn uitermate geschikt voor- en voldoen ook aan de vraag door- jonge-
ren. Of de gemeente Vorden na het Joostink, de uitbreiding in Kranenburg en de eer-
ste fase van plan de Wogt nog bouwkavels kan uitgeven hangt mede af van de aanwij-
zing die de Minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
(VROM) aan de provincie Gelderland gegeven heeft. Wij gaan vooralsnog uit, en zul-
len aandringen op (ten minste) behoud, van toegezegd bouwvolume en de mogelijk-
heid van (zij het geringe) nieuwbouw in de drie kernen. Daar waar mogelijk zullen
wij proberen creatiefin te spelen op inbreidingslocaties, met een beroep op extra
bouwvolume uit de woningbouwpot bijzondere plannen. Inzet om zoveel mogelijk
bouwvolume te verkrijgen blijft nodig, evenals oriënterende gesprekken met eigena-
ren van percelen grond waarop de gemeente in de toekomst woningen zou willen
bouwen.

Regionaal bedrijventerrein

Werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn zeker onderwerpen die wat ons betreft bij de
samenwerking met Hengelo en Steenderen ter tafel kunnen komen, waaronder de
mogelijke aanleg van een gezamenlijk bedrijventerrein. Realisering hangt mede af
van het nu al beperkend Rijks- en provinciaal beleid. Afhankelijk van de mogelijkhe-
den om met Hengelo en Steenderen samen iets te doen, blijven wij ook andere opties
tot behoud van werkgelegenheid onderzoeken.

Grondprijzen

U gaf in het Volkshuisvestingsplan al aan meer met taxatieprijzen voor bouwkavels te
willen werken, maar daarbij niet de differentiatie naar onder andere sociale woning-
bouw en bijzondere projecten uit het oog te willen verliezen. Nieuwbouwwijk "het
Joostink" kent drie soorten grondprijzen, sociale huur, sociale koop en vrije sector. De
kavels in Kranenburg en Wichmond kennen hun eigen grondprijs, die thans al een
eind in de richting van taxatieprijzen liggen. Bij de uitgifte vaji bedrij venterrein wil-
len wij de afzetmogelijkheden niet uit het oog verliez^pwij hanteren voor
"Werkveld-Oost" de kostprijs, overeenkomstig de exploitatie-opzet, als grondprijs,
met een geringe toeslag voor zichtlocaties. Deze ligt regionaal gezien al op een rede-
lijk hoog niveau. Jaarlijks vindt indexering plaats bij de herziening van de exploitatie-
opzet.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

bouwvergunningen
plaats
Lankhorsterstraat
16, Wichmond
Lankhorsterstraat
16, Wichmond
Kapelweg 12

aanvrager
H.G.Th. Arends

inhoud
bouwen woning

vrijstelling
bestemmingsplan

H.G.Th. Arends bouwen bedrijfshal bestemmingsplan

JA van Hooijdonk vervangen twee bijge-
bouwen door kap-
schuur

meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager

vervangend
bouwen
oppervlakte

Beatrixlaan 9

kapvergunningen
plaats
Insulindelaan 50
Nieuwstad la

mw. M.W de Joncheere -Starink
inhoud
bouwen bergruimte

aanvrager
TJ. Grooters
gemeente Vorden

inhoud
vellen l berk
vellen 950 m2 berk,
esdoorn, populier en
gemengd bosplantsoen

herplantplicht

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen, bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 23 oktober tot en met 3 december 1998, ter inzage het besluit op
de aanvraag van:

de heer H.W. Sloetjes
Schuttestraat 8
7251 MX Vorden
Schuttestraat 8
revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf met jongvee
en paarden

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om:

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de mi-
lieubelas ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte

van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 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 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 4 december 1998. Zij die beroep instellen kunnen
bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan-
wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzageleg-
ging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek is beslist.

inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74
44

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

ligt met ingang van 23 oktober tot en met 19 november 1998 ter inzage:

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

1. de heer A.F. Meijerink, Hogeslagdijk 2, 7251 MR Vorden, voor het aanleggen van
een speelplaats voor het ontsmetten van veewagens, op het perceel Hogeslagdijk 2
te Vorden.

2. de heer G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond, voor het aanleggen van een
speelplaats voor het ontsmetten van veewagens, op het perceel Polweg 6 te
Wichmond.

De aanleg van bovengenoemde speelplaatsen heeft geen dan wel uitsluitend gunstige
gevolgen voor het milieu.

ERGADERING G&EENTERAAD 20 OKTOBER 1998 VERSCHOVEN
NAAR 27 OKTOBER 1998 AVONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS

EVENEENS VERSCHOVEN NAAR 27 OKTOBER 1998.

Door de beperkte agenda voor de raadsvergadering van 20 oktober 1998 hebben
burgemeester en wethoi^ws deze vergadering doorgeschoven naar 27 oktober, de
dag dat de gemeenteraacreveneens de begroting en de meerjarenbegroting 1999-
2002 behandelt. Deze raadsvergadering begint om 15.00 uur. Van ongeveer 17.30
uur tot 19.30 uur pauzeert de gemeenteraad.

De avondopenstelling van de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken is daardoor
eveneens verschoven naar 27 oktober 1998. Van 18.30 tot 19.30 uur kunt u terecht
voor alle lokethandelingen.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Üchtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in
te leveren.

waar
wanneer

wat

hoe

Dusseldorp Zutphen
In de maanden oktober en november 1998 op werkdagen van
08.00 tot 16.30 uur
het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie
en grondstofzakken (tuin en voederzakken)
het materiaal moet bezemschoon zijn, gebundeld en mag per
bun del niet zwaarder zijn dan 15 kg.

Voor meer inormatie: Dusseldorp Üchtenvoorde b.v., tel. 0544-395555.

ERKEERSMAATREGEL HOGE SLAGDIJK

Door werkzaamheden aan de Hengeloseweg in Ruurlo is het noodzakelijk om voor de
Hoge Slagdijk eenrichtingverkeer in te stellen op 27 en 28 oktober 1998. Inrijden is
toegestaan vanaf de Schuttestraat.

AFVAL? HOU HET APART!!

RV^ITV^RV^
lr^J — f



FIETSSPECIALIST

OPRUIMING 2O°/o KORTING Zweverink
op alle nieuwe niet afgeprijsde fietsen

lekink 8 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 88

Zondag 25 oktober

koud-, warm- en
nagerechtenbufïet

ƒ27,50
Gaarne öjdig reserveren? Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

Zondag 22 november:
Koud-, warm- en nagerechtenbuffet f 27,50

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Art. 9244

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78 •VORDEN

R o l l u i k e n
worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend AI me« ,
• Comfortabel A een beg*"> Ru^

PVC-AFVOERBUIZEN

Kerkstraat 3 Vorden (0575) 55 15 19

Restaurant DE ROTONDE
De 'wild-eten-tijd' is weer begonnen. Dat betekent weer
genieten van wildspecialiteiten als hertenbiefstukjes met

kersenwildsaus en hazenrug met cognac-jachtsaus!

'T IS WEER WILDTIJD !<
En weet u het nog? Al komt u met 20 man, iedereen mag

onbeperkt kiezen uit de hele menukaart. En voor die
gezelschapjes tot 20 personen hebben wij een gezellige

alkoof, waar u ongestoord kunt zitten en eten.
Een leuk idee voor een familie-dinertje!

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

110x3,2 mm f Q ̂  per meter

125x3,2 mm f f00 per meter

Volw pokktttwi op oonvrooQ.

Een compleet
hulpstukken uit voorraad lev

PriJMn lijn •«!. ITW. FraiKO vond l 300.- .xd ITW.

oov BORCULO (Gld.)
Wildkamp tel. 0545-272795

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

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

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

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

Uw scherm
weer als nieuw...

dankzij ons lidmaatschap van Romazo
kunt u via ons bedrijf door een
erkend specialist uw zonwering
laten reinigen tegen een heel
acceptabele prijs.

• Reiniging op lokatie via milieubewust procédé

• Werkzaamheden vormen geen overlast

• Zonwering is te impregneren

• Ook gespecialiseerd in reinigen van rolluiken,
parasols e.d.

Vrijblijvend advies, informatie over de reinigingstarieven
en diverse mogelijkheden bij:

romozD Disbergen
woninginrichting • zonwering '&P
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) • (0575) 46 14 25

Duizenden buxus 100
van eigen kwekenj vanaf I.

SMAN BUXUS 15-20 cm l.40 20-30 cm l.75

GROENSPECIALIST

Najaars-
aanbieding

Tegen scherpe prijzen

tuinplanten

WATERSCHALEN
EN DECORATIES
VOOR
WATERPARTIJEN

Verkoop elke zaterdag
of na telefonische afspraak.

Kervelseweg 23
(zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19

Verder o.a.
RHODODENDRON in kleuren vanaf

VASTE PUNTEN vanaf

FRUITBOMEN prima soorten vanaf

BEUKEN voor hagen vanaf

15.°°
1.°°
7.50

1.°°

Super-aanbieding
haagconiferen
TAXÜS 30-40 cm vanaf 5.75

BLAUWE CONIFEER Cham.Col. 40-50 cm 2.5°

GROENE CONIFEER Thuja Brabant 50-60 cm 3.°°

Verder vele soorten bomen, heesters,
rozen, helde, coniferen, enz. enz.

Ook voor uw tuin
CHAMPIGNONMEST per m3

TUINTURF per m3

BOOMSCHORS gezeefd per m3

GEDROOGDE MEST korrel per 10 liter

25.°°
5Q.°°
75.°°

5.°°
En verder zwarte grond, straatzand,
natuursteen In maten, borderturven,



Werkzaamheden
aan het spoor tussen
Apeldoorn - Zutphen
Wegens werkzaamheden rijden op
zondag 25 oktober tot 10.30 uur de
treinen van Apeldoorn naar Zutphen
v.v. via Deventer. Ze stoppen echter
niet in Deventer. Van en naar Klaren-
beek zet NS taxibussen in. Ook rijden
er extra treinen van Zutphen naar
Winterswijk De extra reistijd kan op-
lopen tot ongeveer 30 minuten. NS
Vernieuwt een overweg in de Rijksweg
tussen Apeldoorn en Zutphen.

In Zutphen komen de treinen uit
Apeldoorn die via Deventer reizen, te
laat aan om aansluiting richting Win-
terswijk te bieden. Daarom zet NS ex-
tra treinen in van Zutphen naar Win-
terswijk. Deze vertrekken om 09.27
uur en 10.27 uur en rijden als stop-
trein.

INFORMATIE
Aan het NS4oket ligt de gele folder
'beperkt treinverkeer'. Ook kunnen
reizigers Teletekst pagina 754 OV-Reis-
üiformatie 0900-9292 (75 ct/min.) en
Internet (wwwjisJüO raadplegen.

Mode-koffietij d in Ruurlo bij
Modecentrum Teunissen

Spreekt een Amerikaan
wel Engels?
Zowel een Engelsman als een Amerikaan
zullen deze vraag ontkennend beant-
woorden. Zijn wij Nederlanders dan niet
naïef te denken dat wij met ons Engels
Amerikanen zo goed kunnen begrijpen?
De oplettende luisteraar ontdekt menig-
maal dat veel woorden, uitdrukkingen
en zegswijzen door een Amerikaanse
sprekende niet begrepen worden en ver-
keerd uitgelegd.
Tijdens een open les op maandagavond
26 oktober in het OverGelder College aan
het Vispoortplein te Zutphen, vertelt Bar-
bera Petroske hoe het Amerikaans, beïn-
vloed door vele culturen, een rijke taal
geworden is . De les is een introductie op
een korte cursus Amerikaans-Engels. De
docent laat de deelnemers, onder andere
aan de hand van videobeelden, kennis
maken met de prachtige natuur en vele
boeiende culturele hoogtepunten in de
Verenigde Staten.
Voor meer informatie: Volksuniversiteit
Zutphen (0575) 515589 (alleen 's mor-
gens).

Italiaanse
muziekschool te gast
bij Muzehof
Tussen 24 en 29 oktober a.s. zal een dele
gatie van de Civica Sculora di Musica uit
Desio (Milaan) een bezoek brengen aan
de muziek- en dansschool Muzehof te
Zutphen. Een aantal docenten van de
muziekschool en haar nieuwe directeur
Frank Heine, leggen op dit moment de
laatste hand aan het programma.
De Italianen - die worden ondergebracht
bij gastgezinnen - komen met twee ver-
schillende soorten ensembles naar Ne
derland. De klassieke kant wordt verte
genwoordigd door een duo welke wordt
gevormd door gitaar en vrouwenstem en
voor de lichte muziek zorgt een jazz-sex-
tet bestaande uit twee zangeressen,
piano, keyboard, elektrische bas en
drums. Zij zullen een drietal optredens
gaan verzorgen op uiteenlopende loka-
ties zoals de Schepenzaal van de Hanze
hof en in het Theater Onder de Molen in
linde (Vorden).
De contacten tussen de muziekscholen
uit Desio en Zutphen zijn inmiddels al
zo'n anderhalfjaar geleden gelegd, maar
tot een concrete uitwisseling kwam het
nog niet. In november zal dat dus gaan
veranderen.
Naast alle concertactiviteiten staan er
ook nog diverse grotere en kleinere ex-
cursies op het programma, variërend
van een stadswandeling door Zutphen
tot het bijwonen van een repetitie van
het Gelders Orkest, waarbij de zaterdag
grotendeels zal worden ingevuld door de
gastgezinnen.

A.s. vrijdag en zaterdag organiseert
Modecentrum Teunissen weer een
mode-koffietijd. Het is alweer de vijf-
de en het grote aantal bezoekers
maakt duidelijk dat er erg veel be-
langstelling voor is.

De bezoekers worden getrakteerd op een
goed aangekleed kopje koffie, geserveerd
aan tafeltjes die speciaal voor deze gele
genheid worden opgesteld.
In een show van ruim één uur krijgt men
een compleet beeld te zien van de mode
voor dit najaar en komende winter. Be
roepsmannequins en dressman zorgen
voor een professionele en mooie show.
Bijzonder is dat Rob Teunissen zelf het
'speaken' verzorgt, dat wil zeggen dat hij
zelf de informatie geeft over de dames-
en herenkleding die u ziet. Zo wordt u
het beste geïnformeerd. Er zullen veel
nieuwe combinaties te zien zijn die be
trekking hebben op de koudere dagen
die gaan komen en alle merken zullen
uitgebreid aan bod komen.

MODE-KOFFIETIJD-GASTEN
Ook deze keer heeft Modecentrum Teu-
nissen weer gezorgd voor speciale mode
koffietijdgasten. Willem en Lia uit de
Weerd van de Wonerij uit Ruurlo zullen
u informeren over het nieuwe INOVA-ta-
pijt. Tapijt is als vloerbedekking weer hè
lemaal terug in het modebeeld. Warme
nieuwe tinten maken dat tapijt weer
enorm interessant is om mee te werken
en uw huis op een prettige manier aan te
kleden.
Als specialisten in wooncomfort en sfeer-
wonen zullen zij verschillende tips geven
om met woondecoraties de komende
winter er warm bij te zitten. Voor alle be
zoekers van de modekoffietijd ligt er een
leuke attentie klaar.

Er worden zowel vrijdag als zaterdag
twee shows gegeven. Een in de ochtend
en een in de middag. Gezien de belang-
stelling is het beter om te reserveren. (Zie
ook de advertentie).

Back to the sixties

Weer zin in een Back to the Sixties-
avond met QjSelect? Op zaterdag 7
november aanstaande geeft Q;Select,
op veler verzoek, opnieuw een Back
to the Sixties concert. De reacties van
vorig jaar waren zo overweldigend,
dat Q-Select heeft besloten weer zo'n
avond te organiseren in zalencen-
trum Kerkemeijer te Borculo. Deze
avond zal nu echter toegankelijk zijn
voor iedereen.

Het repertoire van QSelect is aanzienlijk
uitgebreid en geheel nieuw is het com-
plete Sixties Decor, dat geheel zelf is ont-
worpen. Zelfs een originele collectie pos-
ters van groepen uit de jaren '60 valt te
aanschouwen. Het is echt fascinerend
om meneer Jagger en mevrouw Richards
nog eens te zien in hun sixties kloffie. In
het afgelopen jaar heeft QSelect ver-

scheidene optredens met veel succes ver-
zorgd, waarbij zelfs enkele avonden wa-
ren uitverkocht, onder andere het optre-
den op Oudejaarsavond te Varsseveld.
Door middel van interviews besteedden
veel regionale omroepen reeds aandacht
aan de Sixtiebands, waarbij regelmarig
de vraag naar voren komt om een sixties
CD van QSelect op te nemen. De eerste
stappen voor een CD zijn reeds gezet. Dat
de band van Jan Stomps en Jan Snikkers
reeds succes is, is in het afgelopen jaar
wel gebleken door de steeds drukker wor-
dende agenda. Zaterdag 7 november mag
men even weer terug naar de tijd van
handje, kusje en pepermuntje en de tijd
van bloemetjes en de bijrjes. Dat het een
succes wordt staat buiten kijf. Voor meer
informatie kan men contact opnemen
met Gerthy en Jan Stomps, telefoon
(0545) 27 35 30.

Diapresentatie "De Wiersse"
Op dinsdagavond 27 oktober wordt
in "De Tapperij" door Jetty Stelling,
na de prijsuitreiking van de tuinkeu-
ringen, een diapresentatie gehouden.
Een rondleiding door de tuinen van
landgoed de Wiersse u weet hoe
dat gaat, je woont in de omgeving van
één van de mooiste tuinen van Neder-
land en je zegt al jaren "daar moeten
we eens heen", maar om de één of an-
dere reden komt het er niet van.

Het landgoed zelf wordt al in een akte
uit het jaar 1288 genoemd en in de loop
van de eeuwen is er bij de Wiersse wel
het één en ander aangepast, ver- en her-
bouwd met als sluitstuk de ontwikkeling
van de prachtige tuinen. Aan het begin
van deze eeuw zijn de tuinen grondig on-

der handen genomen door majoor Gata-
cre en zijn vrouw Alice de Stuers. Het
park, de tuinen en perken werden naar
Engels voorbeeld aangelegd, gebruik ma-
kend van het natuurlijke, aanwezige cou-
lissenlandschap.
De meest recente aanpassingen aan het
landgoed, rekening houdend met de En-
gelse tuintraditie, zijn te danken aan de
huidige bewoners van de Wiersse, de fa-
milie Gatacre. Zoals bekend zijn de tui-
nen enkele dagen per jaar geopend voor
het publiek en bij afspraak worden ook
regelmatig groepen rondgeleid door de
ze ongekende botanische schoonheid die
onze Achterhoek rijk is. Ongeveer vijf
jaar geleden werd Jetty Stelling, als tuin-
liefhebster, gevraagd om de rondleidin-
gen door de tuinen te verzorgen. In de

loop der jaren heeft zij zich verdiept in
de geschiedenis van het landgoed zelf,
maar vooral ook in de historie en de ont-
wikkelingen van de tuinen en daarbij
heeft zij natuurlijk kennis opgedaan van
het huidige ontwerp en beplanting. Voor
haar is het telkens weer een genoegen
om het wisselen van de seizoenen in zo'n
prachtige omgeving te mogen meema-
ken en het is dan ook een feest om dit ge
noegen met belangstellenden te kunnen
delen. Er is een diapresentatie ontwor-
pen, waarbij mensen als het ware wor-
den meegenomen op een diawandeling
door de eeuwen heen.
Bij deze presentatie wordt ingegaan op
de geschiedenis van het landgoed, de
ontwikkeling van de tuinen, doorspekt
met verhalen en anekdotes over het land-
goed in het algemeen. De K.M.T.P. (Ko-
ninklijke Maatschappij Tuinbouw en
Plantkunde) afdeling Neede heeft haar
gevraagd deze presentatie na de prijsuit-
reiking te houden. De prijswinnaars zijn
reeds voor deze avond uitgenodigd. Be
langstellenden zijn van harte welkom.
De avond is voor iedereen vrij toeganke
lijk.

Concertserie helpt mee
aan verder herstel
Sint Janskerk
Het is alweer de achttiende serie die tot
ver buiten Zutphen gewaardeerd wordt
en welke op een bescheiden wijze bij-
draagt in het verdere herstel van de Sint
Janskerk.
Het nieuwe concertseizoen wordt op
zondagmiddag 25 oktober geopend door
de vijf blazers van het Reicha Quintet.
Dit uit professionele musici bestaande
ensemble werd in 1969 opgericht en
heeft in de vele jaren van haar bestaan in
ons land en vooral ook in België, Luxum-
burg, Duitsland, Tsjechië en Hongarije
een uitstekende reputatie opgebouwd.
Naast de vele live radiooptredens in deze
landen maakte o.a. Philips een aantal cd-
opnamen van hun boeiende repertoire.
Het Reicha Quintet bestaat uit Esther de
Graaf, fluit; Jan Jimkes, hobo; Willem
van de Laar, klarinet; Jaap van der Vliet,
hoorn en Jan Berend Kan, fagot.
Uitgevoerd worden oude Hongaarse dan-
sen uit de 17e eeuw in een bewerking
van Ferenc Farkas, het Blaserquintet
opus 56 van Franz Danzi, Deux Pièces a
Vent opus 98 van Joseph Jongen en een
variatie-suite op een Hollands volksliedje
van Hugo de Groot.

Donateursconcert
leselkapel
Zondagmorgen 25 oktober a.s. verzorgt
de leselkapel haar traditionele dona-
teursconcours in zaal Ketz te Doetin-
chem.
Dit jaar wordt er medewerking verleend
door conferencier Den Hummel. De Ie
selkapel brengt een programma met zo-
wel de bekende Böhmische alswel de
Tsjechische Egerlander muziek.
Ten bate van het instrumentenfonds zal
er een verloting worden gehouden.

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (OB76) 561010 - FAX IOS7B) 66108»
NIEUWSTAD 3O. 7251 AH - POSTBUS Ï2. 7Z5O AA
BBS 554040 - E m.,1: info*w»«v~..nl - ISDN f51129



De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Deze winter f65,- per man per dag.

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uitzien. Door kleuradvies, moderne
technieken en ondergrondbehandelingen knapt uw huis op en wordt uw
woning goed beschermd. Daarnaast geeft hij u voor behang- en onder-
houdsbinnenschilderwerk een vorstelijke winterkorting!

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Den premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrp'-glas in lood atelier
VANÜf^Êl B

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08

O 2 bossen bloemen naar keuze 9,95

O 3 blokken steekschuim 4' GRATIS 4.95

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Stukken
diger

3 biefstukken
Mexicaanse
minutesteak, 100 gr.

kipf ilet, schouder-
ham, grillworst
f700 gr. per soort),
samen voor

Hamlappen,
500 gr.

Keurslager

\f*-*

295 Ham • prei - ei salade, ̂  79
100 gr.

595
5

100 gr.

kip in kerriesaus,
100 gr. 149

98 originele
rundersalami, ;oo gr.

;man
^^ ^

Zutphcnscwcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21
A

•»

'Omdat het verser is'
Zulptienseweg IA Telefoon |0575| 55 18 85

ze zijn er weer... de enige echte

zoete CLEMENTINES mandarijnen
20 stuks 500
zoete

HAND/PERS SINAASAPPELEN
20 stuks

mooie grote

ELSTAR HANDAPPEL
2 kilo

harde UIEN
2 kilo

398

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 21 t/m zaterdag 24 oktober

van de mat:

echte ROOMBRIE
100 gram

blauwschimmel

BLUE D'OR
100 gram

gezouten of ongezouten

PINDA'S
250 gram 2f49

VIRGINIE
TERRETSAUVIGNONSURLIE
per fles 9?5

oh Als regionaal winnaar
van de Albert Heijn

Beste Winkel Wedstrijd*_
blijven we u verrassen

BESCHUITBOLLEN ELK2'BROO
¥AN ONZE BAKKER

HALF GELD

MAGERE RIBLAPPEN

kO var, 19,50 voor 8,98

3fei oer

Ook dat is Albert Heijn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo M
MOLENHOEK



Brandpreventie begint elke dag
Het alarmnummer 1-1-2 wordt elke
dag ruim honderd maal gebeld om
een kleinere of grotere brand te mel-
den. Dat zijn in één jaar bijna 40.000
meldingen. Ruim 50.000 mensen lo-
pen per jaar brandwonden op als ge-
volg van ongevallen. Die brandwon-
den zijn zo ernstig dat ze tenminste
door de huisarts of poliklinisch moe-
ten worden behandeld. In 1996 be-
droeg de schade door brand bijna 1,2
miljard gulden.

Het zijn kille cijfers waar een onbeschrijf-
lijke hoeveelheid leed achter schuilgaat.
Brand en brandwonden, het zal je maar
gebeuren. Een brand verwoest alles. Niet
alleen je huis kan in vlammen opgaan, je
hele bezit gaat verloren in een brand. Bij
een brand verliezen mensen hun ge-
schiedenis. Maar mensen die het overko-
men, zijn altijd weer blij dat zij zelfde
dans zijn ontsprongen. De materiële
schade is één, zelf slachtoffer worden
van brand en brandwonden kan nog veel
erger zijn.
Er valt iets aan te doen. De meeste onge-
lukken met een brand en brandwonden
als gevolg, kunnen worden voorkomen
en vaak met simpele en goedkope maat-
regelen. Niet roken in bed kost niets. En
daarmee zou het percentage brand(won-
den)slachtoffers al kunnen worden ver-
minderd. Bij het kopen van doe-het-zelf
materiaal letten op de brandbaarheid er-
van vergt evenmin een grote financiële
investering. Het installeren van rookmel-
ders in uw woning, zodat u op tijd uw
huis uit kunt komen, hoeft niet meer
dan een paar tientjes te kosten. Negen
van de tien ongevallen met brand en
brandwonden tot gevolg, kunnen wor-
den voorkomen als u zelf voldoende aan-
dacht heeft voor preventie.

BRANDPREVENTIEWEEK
Voor de brandweer in Nederland, het
Nationaal Centrum voor Preventie, de
Stichting Consument en Veiligheid, de
Nederlandse Brandwonden Stichting en
het Nederlands Instituut voor Brandweer
en Rampenbestrijding N1BRA, is dat ook
de reden om gezamenlijk een Nationale
Brandpreventieweek te organiseren. Van
26 tot en met 31 oktober organiseren de
ze organisaties veel extra activiteiten die
het belang van het voorkomen van brand
en brandwonden dik onderstrepen. Doel
van deze actie is het omlaag brengen van
het aantal doden en gewonden als gevolg
van brand en brandwonden. Daarnaast
telt uiteraard ook het terugbrengen van
materiële schade door brand. Door u at-
tent te maken op de mogelijkheden die u
hebt om brand te voorkomen.

Bij brand is het van groot belang niet in
paniek te raken. Het beste is om direct de
brandweer (1-1-2) te bellen en iedereen in
huis te waarschuwen. Begin zo mogelijk
zelf met blussen maar neem geen enkel
risico. Sluit ramen en deuren van het
brandende vertrek als het blussen niet
lukt. Als er veel rook vrijkomt, blijf dan
laag bij de grond als u het huis verlaat.
Rook verspreidt zich razendsnel en
maakt de meeste slachtoffers.
Een belangrijke voorwaarde om te voor-
komen dat er slachtoffers vallen, is dat
de brand tijdig wordt ontdekt. Vooral in
de nacht kunnen rookmelders hieraan
een belangrijke bijdrage leveren. Want
veel brandslachtoffers stikken in hun
slaap door de rook. Plaats minstens één
rookmelder per verdieping. Bijvoorbeeld
op de overloop, in de slaapkamer, in de
woonkamer of het trapgat. Controleer
eerst of het signaal van de rookmelder
overal in huis goed hoorbaar is. Let bij
aanschaf van een rookmelder altijd op
het 'goedmerk'. Deze rookmelders zijn
uitvoerig getest en goede werking is dan
gegarandeerd.
In veel gevallen is water het beste blus-
middel (maar nooit voor de frituurpan).
Een brandblusser in huis is dan ook geen
overbodige luxe. Brandblussers moeten
jaarlijks gecontroleerd worden. Als u een
brandblusser nodig hebt, moet u er ra-
zendsnel bij kunnen. Bevestig het op een
gemakkelijk bereikbare plaats en zorg
dat de blusser snel uit de houder te halen
is. Een ander middel voor de keuken is
een branddeken. Slaat bijvoorbeeld de
vlam in de pan, da nkan dit hiermee ge-
makkelijk worden gedoofd.
Wat moet u doen als iemands kleding
vlam heeft gevat en het vuur niet één-
twéé-drie te stoppen is? Als er geen water
in de buurt is, sl^dan een jas, deken of
kleed om de p^Pon heen. Het vuur
krijgt geen zuurstof meer en dooft. Trek
het kleed bij de hals dicht om te voorko-
men dat de vlammen en rook het gezicht
bereiken. Wanneer iemand toch brand-
wonden heeft oatóopen, zorg dan zo
snel mogelijk vo^langdurige koeling
met koel stromend water.

BELANGRIJKE TIPS VOOR HET
VOORKOMEN VAN BRAND IN HUIS

- Houdt lucifers en aanstekers buiten
het bereik van kinderen.

- Rook nooit in bed.
- Zet geen kaarsen in de buurt van

brandbaar materiaal zoals gordijnen
en gebruik onbrandbare kaarsenstan-
daards.

- Schuif bij vlam in de pan een deksel
over de pan en draai het gas uit. Nooit
water gebruiken of met de pan lopen.

- Reinig regelmatig het filter van de af-
zuigkap, zodag geen brandbare vetres-
ten aanwezig zijn.

- Ventileer goed bij gebruik van vluchti-
ge schoonmaak-, plak- en oplosmidde-
len en rook niet.

- Vul de brander van fondue- en gour-
metstellen niet in de nabijheid van
vuur. Vul pas bij als deze helemaal is
afgekoeld.

- Schakel na het kijken de televisie uit
met de aan/uit-schakelaar. Het toestel
staat nog aan als alleen de afstandsbe-
diening is gebruikt.

- Houdt halogeenverlichting, in ver-
band met warmteproducties, uit de
buurt van brandbaar materiaal en
schakel deze uit bij uw afwezigheid.

- Laat een strijkbout nooit onbewaakt
achter.

- Leg geen elektriciteitssnoeren onder
het tapijt. Gebruik zo min mogelijk
verlengsnoeren.

- Let bij de aanschaf van meubilair en
doe-het-zelf materiaal op brandbaar-
heid.

- Laat gastoestel en schoorsteen regel-
matig schoonmaken en controleren.

Heeft u nog vragen over brandpreven-
tie? Neemt u dan gerust contact op
met de plaatselijk brandweer. Zij zul-
len u graag informeren.

Brandweer Vorden
ondersteunt
preventieweek 1998
Van 26 t/m 31 oktober wordt voro de
zesde maal de Nationale Preventie-
week georganiseerd. In d&^ week vin-
den tal van activiteiten (Bats om de
aandacht voor brandpreventie te ver-
groten. Vele brandweerkorpsen in het
hele land geven op hun manier invul-
ling aan de week.

Een groot aantal bou\^pirkten en
doe-het-zelf zaken houdt speciale ac-
ties om rookmelders en andere brand-
veiligheidsproducten extra onder de
aandacht te brengen.

Het Vordense brandweerkorps neemt,
samen met andere vrijwilligers, aan
de actieweek deel door middel van
een collecte. Vooral op maandag-
avond 26 oktober zal er op veel adres-
sen worden aangebeld. Dan zal er te-
vens een folder met brandpreventie-
tips worden aangeboden.

Winterslaap of
winterschUder?
Veel mensen zakken straks weer weg in
een grijze saaie winterslaap. Omdat ze
gewoon even niet op het idee komen de
'winterschilder' te bellen en zich laten
verrassen door een frisse kijk op het inte-
rieur. Als het gaat om verrassende tinten
en onverwachte kleurcombinaties zijn
wij immers echte kunstenaars. Met ons
vakmanschap maken wij er straks een
kleurrijke winter van. Voor bedrijven én
voor particulieren.
Wie ons - de winterschilder - tijdens de
doorgaans wat rustiger wintermaanden
belt, kan al heel snel genieten van een
fris en fleurig interieur. Bovendien heb-
ben wij een aantrekkelijke premie in pet-
to. Deze bedraagt voor particulieren
maar liefst vijfenzestig gulden per man
per dag. Voor bedrijven geldt een premie
van vijfendertig gulden per man per dag.
Deze premie geldt voor al het onder-
houdsbinnenschilder- en behangwerk.
De opdracht moet dan wel minimaal 3
mandagen vergen.
De premie geldt in de perioden van 2 no-
vember 19998 tot en met 18 december
1998 en van 11 januari 1999 tot en met
19 maart 1999. Informeer bij ons naar de
voorwaarden. Zie de advertentie elders
in dit blad.

Vrouwendub Medler
De heer J. v.d. Broek was te gast bij de
Vrouwenclub Medler, waar hij een dia-se
rie vertoonde over Vorden hoe het vroe-
ger was en het nu is.
Na afloop werd hij hartelijk bedankt en
tevens uitgenodigd om in het nieuwe sei-
zoen de volgende serie te laten zien.

NCVB
De NCVB ontvangt op haar vergad^jng
mevrouw Klein Kranenbarg uit L ees-
teren, die vertelt over het verhaal van Sil
de strandjutter naar het gelijknamige
boek.
Het is de bedoeling om tijdens deze ver-
gadering een leeskring op te zetten. De
avond is open voor iedereen en wordt ge
houden op 27 oktober in het Dorps-
centrum.

Opbrengst collecte
Onlangs werd in Vorden de Nationale
collecte voor verstandelijk gehandicap-
ten gehouden. Dit leverde f8.782,85 op.
In Vierakker/Wichmond/Leesten werd
een bedrag van f2.202,35 opgehaald.
De organisatoren bedanken alle gevers
en speciaal de collecten voor hun inzet.

Het Vordense brandweerkorps poserend voor de nieuwe brandweergarage met in h un midden burgemeester Kamerling.

OKTOBER

Iedere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

21 HVG Wichmond: Dinie Hiddink boek-
besprekking.

21 HVG Dorp: dames Leunk uit Harfsen
21 Welfare: handwerkmiddag in De Weh-

me (verkoop)
21 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
21 BZR Vorden: Dorpscentrum
22 Bejaardenkring: Dorpscentrum
25 Tuinen de Wiersse: openstelling
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
26 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
26 Damesdub Medler: touwknopen
27 NCVB: boekbespreking
27 Bejaardensoos Kranenburg
27 NBvP: middagcontact dames
28 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
28 Bridgeclub BZR Vorden: Dorpscen-

tmm
30 NBvP, GLTO, Jong Gelre: feestavond
31 't Proathuus: brommertrial
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Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurto
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t/m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

DRUKKERIJ
WEEVERS

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

LANDELIJKE
COLLECTE

26 OKT.
T/M

31 OKT.

Wij hebben de juiste banden voor winterse
ondergrond (glad, koud en Mt wegdek).

Tevens controleren wij gratis
uw accu taadcircuit

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAN
AUTOBANDftt

Onze prijzen zijn
altijd inclusief

Tel. (0575) 462779

B R A N D W O N D E N
S T I C H T I N G

Vier kleurend ruk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Idee van Herwers.

Combineer een sportief pakket
met een sportieve prijs.

Wij doen u een buitengewoon sportief aanbod: vier lichtmetalen

velgen, dakspoiler met derde remlicht en buitenspiegels in de

kleur van de carrosserie voor maar 200 gulden. Normaal betaalt u

daarvoor 2000 gulden. Maar als u nu bij ons de Almera 1.4 Sport

aanschaft, heeft u dus een voordeel van maar liefst 1800 gulden.

Waarmee deze Almera een van de voordeligste auto's in z'n

klasse is. En met zaken als ABS, twee airbags, airconditioning,

bumpers in de kleur van de carrosserie, elektrische buitenspiegels,

sportantenne, toerenteller, kuipstoelen en centrale portier-

vergrendeling, ook nog eens de compleetste.

De Nissan Almera 1.4 16V Sport 3-deurs, nu vanaf f 32.695,-.

Kom in actie en maak nu bij ons een proefrit!

»»lNissan Almera Sport vanaf ƒ 32.695,-
Alleen bij ons vindt u de Almera Sport met maar liefst
een voordeel van: ƒ 1.800,-

Think about it.

Afgebeeld: Nissan Almera 1.6 16V Sport 3-deurs. Er is al een Nissan Almera vanaf f 29.495,-.
Consumentenadviesprijs inclusief BTW en BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.

Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF

HERWERS
DOET1NCHEM Plakhor*tweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G. Hummeloseweg 1 0, Tel. (0576) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Talelaar, Tel. (031 6) 52 93 20

ZUTPHEN D« Stoven 25, Tel. (0575) 62 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Als speciale Mode-koffietijd gasten zullen aanwezig zijn

Willem en Lia Uit de Weerd van de Wonerij in Ruurlo.

Als specialisten in sfeerwonen laten zij u kennismaken met

het nieuwe Inova tapijt en geven u tips voor sfeervol wonen.

Vrijdag en zaterdag a.s. organiseren wij onze

Mode - Koffietijd.
Tijdens een aangekleed kopje koffie, geserveerd aan
tafeitjes, stiöwen mannequins en dressman de beste

modellen uit onze herfst- en wintercollecties.

Mode - Koffietijden zijn:
vrijdag 23 oktober om 10.30 uur en 14.30 uur
zaterdag 24 oktober om 10.30 uur en 14.30 uur

Entree is gratis, maar u kunt het beste even reserveren!
Eén telefoontje is genoeg (0573) 45 14 38.

m ode centrum

ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38



Endurorijders krijgen het niet
gemakkelijk

Wendy Zieverink, voorzitster van de
afdeling Vorden van Jong Gelre, lo-
genstraft in ons gesprek meteen alle
geruchten die vorig jaar de ronde de-
den nl. "Jong Gelre stopt met de revu-
es". "Integendeel, ik weet absoluut
niet waar die verhalen vandaan ko-
men. We hebben als bestuur zelfs
nooit overwogen om er mee te stop-
pen.

De revue is binnen onze afdeling de bel-
nagrijkste activiteit. Waarom? Je ziet ge-
woon dat de belangstelling voor tal van
evenementen terug loopt. We hebben
125 leden en juist door het organiseren
van een revue, bereik je veel leden. Neem
de revue "Dubbel en dwars" die we 30 ok-
tober en 6 en 7 november in het Dorps-
centrum opvoeren. In totaal werken er
40 leden mee. Dat schept onderling een
enorme band", zo zegt Wendy Zieverink.
Dat neemt niet weg dat de realiteit uit
het oog verloren wordt. Ook Jong Gelre
Warnsveld kampt in zijn totaliteit met
teruglopende belangstelling voor haar
activiteiten. Vandaar ook dat de beide af-
delingen fusiebesprekingen zijn begon-
nen die, zo hopen de besturen, dit jaar
zullen worden afgerond. Nu al organise-
ren Vorden en Warnsveld bijvoorbeeld al
samen een agrarische wedstrijddag.
Of deze op handen zijnde fusie ook in-
vloed zal hebben op bijvoorbeeld een re-
vue valt op dit moment moeilijk te voor-
spellen. Wendy Zieverink: "Voorlopig is
daar beslist geen sprake van. De afdeling
Warnsveld geeft jaarlijks goed bezochte
toneelavonden en hebben wij als Jong
Gelre Vorden al tien jaar, gedurende drie
avonden met onze revue's een vol Dorps-
centrum".

Het idee een revue te brengen dateert uit
een 1988, toen Jong Gelre 75 jaar be-
stond. Een uitstekende gelegenheid om
deze 75 jaar in een revue "te vertalen.
Met Henk Broekgaarden als regisseur

werd de revue "Zo gauw wieter" opge-
voerd.
En Jong Gelre ging "wieter", dus nu al
voor het tiende achtereenvolgende jaar
een revue. Dit keer met als titel "Dubbel
en Dwars". En ook voor de tiende keer
met Henk Broekgaarden als regisseur.
Zoals met zovele "plattelandsrevue's"
draait het in "Dubbel en Dwars" om boe-
renfamilies. Families die, nu het beroep
van landbouwer aan zoveel regels is ge-
bonen, er van alles aan doen om hun in-
komsten middels nevenactiviteiten in
elk geval op peil te houden.
Uiteraard natuurlijk met allerhand on-
verwachte ontwikkelingen. Zoals gezegd
Henk Broekgaarden heeft de totale regie
met bovendien een extra taak als regis-
seur van de toneelgroep. De acht meisjes
die de balletgroep vormen, doen het zon-
der een specifieke leider(ster). Zij regisse-
ren zelf.
Er is geen aparte zanggroep. De zang
neemt de toneelgroep zelf voor haar Te-
kening. Wel wordt zij ondersteund door
de zusjes Karin en Yvonne Makkink die
voor deze revue door de cabaretgroep
"Hoe? Zo"!! zijn uitgeleend. De 6 man
sterke decorgroep staat o.l.v André Zwe-
verink. De grimegroep o.l.v. Ina Wesse-
link. De revue wordt muzikaal onder-
steund door een kwartet o.l.v. Johnny
Abbink.
"Dubbel en Dwars" wordt gespeeld in
het Dorpscentrum op vrijdag 30 oktober,
vrijdag 6 en zaterdag 7 november. Op
vrijdagavond 30 oktober, tevens de avond
voor de leden van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen en GLTO, zorgt
Eduard ten Have na afloop voor stem-
mingsmuziek. Vrijdag 6 november is er
een disjocky en z^erdag 7 november
wordt medewerld^Pverleend door het
dansorkest "De Flamingo's". Aangezien
het de tiende achtereenvolgende revue
is, heeft het bestuur van Jong Gelre bo-
vendien nog een verassing voor de leden
in petto!

Biej ons
in d'n Achterhoek
Wie wel 's nao Omroep Gelderland luustert zal dan ok wel 's 't programma
"kleine ergenissen " beluusterd hemmen. Een van de ergenissen van mien is
dan da'j d'r met de tillefoon nooit tussen komp.Al 'n paar wekke he'k epre-
beerd mien kleine ergenisse deur te beln maor 'n ander is mien altied veur. Van
daor da'k 't op pepier maor van mien afschrieve.

't Is al weer een wekke of wat eleen da'k nao de supermark mosse umme wat
kleine dinge te haaln. 'k Wazze daormet rap klaor. Biej de kassa ekommen
vroog t'r mien ene of e effen veur mog gaon want hee had schienbaor volle ha-
os. 't Was maondag vief uur, 't wark zat t'r op dus tied ha'k wel en leet um zien
karre veur 'n mienten schoeven. De deerne achter de kassa had zien artikelen
gauw langs de scanner ehaald en too kon meneer afrekkenen. Neet met geld
maor met zien pinpas. Maor op een of andere meniere wol dat neet. 'n Andere
pas uut zien boksetesse ehaald maor den dei'j 't helemaols neet.

"Gooi den maor weg, daor zit een scheure in" zei de caissiere. "Oh, maor ik heb-
be d'r nog wel ene". Maor 't apperaat vertikken 't umme ok maor iets op den
pas uut te doen. 't Begon veur de riege wachtenden al knap vevealend te wodn
too d'r gelukkig een bekenden van um in de buurte kwam. Den wol um wel ef-
fen wat contant geld lenen, 't leed was toen gauw verholpen, 'k Zeie:"A,j nog 's
weer haos heb hol ik mien anbevooln", maor daor kreeg ik gin dank je wel veur.

Met mien waarn ze gauw klaor, 'k hadde maor drie dinge. F. 26.70 mos ik be
taaln. "lej rekkent een gulden tevolle, 't is maor f. 25.70".
"Oh nee, kiek maor de kassa gif f. 26.70 an".
"Toch klopt 't neet, iej rekkent veur dat artikel een gulden tevolle, da's in de
aanbieding".
Daor geleuven ze niks van, dan was 't wel inevoerd via de computer. Afijn , de
baas wodn d'r biej ehaald en de folder. En too kwam an 't lechte da'k geliek
hadde.

"Ja, 't was nog neet in de computer inevoerd". "n Excuus kon d'r den dag neet
af, eerder kekn ze mien lillijk op 'n bas. Hoevolle klanten hadn d'r den dag fei-
telijk al tevolle betaald?. Maor jao, zo is 't now eenmaol, de ogen los of de buul
los, ok biej ons in d'n Achterhook.

H.Leestman.

Ons mooie Achtkastelendorp Vorden
maakt het de deelnemers aan de
"Oost Gelderlanrtit", welke zaterdag
24 oktober wordt gehouden verre van
gemakkelijk. Door de vele regens van
de afgelopen dagen hebben de zand-
wegen op het 67 kilometer lange cir-
cuit heel wat te verstouwen gekregen.
In sommige situaties kan zelfs van
"modderpoelen" gesproken worden.

Echter voor de Endurorijder, het neusje
van de zalm, want juist op een zwaar par-
cours kunnen juist de cracks zich van de
mindere "goden" onderscheiden. Voor
de organiserende Vordense motorclub
evenwel een nadeel. Staat de club er im-
mers niet om bekend om de wegen na
een dergelijke wedstrijd weer in de oor-
spronkelijke staat terug te brengen. Ja
toch!!. Dus dat betekent dat er niet alleen
zaterdag aanstaande ca. 100 mensen in
touw zullen zijn, ook zondag zal min-
stens de helft opnieuw aan de "start" ver-
schijnen om alles te "repareren"!

Zaterdagmorgen gaan de eerste deelne-
mers van start voor een lange rit. Zoals
gezegd een parcours van 67 kilometer.
De senioren zullen het parcours 4 keer
afleggen, de nationale rijders drie keer.
De Oost Gelderlandrit telt mee voor het
Nederlands kampioenschap. In de route
zijn drie klassmentsproeven opgeno-
men. Bovendien twee tijdscontroles wel-
ke worden gehouden "ergens" in de
Kranenburg en het Medler.

Aan de start onder meer het Nederlands
Trophyteam. Dit team bestaat voor het
eerst in de geschiedenis uit leden van de
Vordense motorclub "De Graafschap-
rijders"! Het team is als volgt samenge-
steld: 125 CC: Stephan Braakhekke en
Patrick Isfordink; 250 CC: Peter Lenselink
en Frank Isfordink; 400 W VT Toine van
Dijk; 500 CC VT Rine Streppel. De strijd
om de Nederlandse titel is nog kompleet
open. In alle klassen staan leden van "De
Graafschaprijders" in de bovenste regio-
nen.

Herfstconcert "Sursum Corda"

Vorige week zijn bij het verslag van het herfstconcert van "Sursum Corda " de ver-
keerde foto's geplaatst. De foto's van de huldiging en de nieuwe kleding worden nu
alsnog opgenomen.

Smokkeltocht Jong
Gelre
Jong Gelre Warnsveld gaat smokkelen.
Dat kan zijn langs de weg of in een sloot,
in elk geval "ergens" in de buurt van
Borculo. Vrijdagavond 23 oktober wor-

den de deelnemers met allerhand op-
drachten in het donker weggestuurd.
Wanneer al deze spannende gebeurtenis-
sen achter de rug zijn, staat er na afloop
een bord dampende stamppot klaar. Het
vertrek is die vrijdagavond bij "De Tim-
merie" en vanaf "De Bosrand".



Aangeboden
• vruchtbomen in srt.

• leilinden

• dakplatanen

• laan- en parkbomen

• bol- en treurvormen

• haagconiferen

vraag naar de sortimentslijst

Westendorp
Telefoon (0573) 46 12 14

DE TUINEN
VAN DE WIERSSE

VORDEN
opengesteld

voor de laatste keer dit jaar op

zondag 25 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur.

Entree f 8,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

NIEUWE
collectie

lommers
M O D E
L I N G E R I E

Dr Hubcr Noodtstraat 14
Vorden
Zutphcnscwcg 29
Winterswijk
Misterstraat 76

24 - 31 OKTOBER *̂M—II Î U It?

TIJDENS DE WEEK VAN DE LINGERIE
SCHONEN WIJ ONS LINGERIE-VAK OP.

Daarom koopt u zeer veel

•SH's
• dameshemden en -onderbroeken
• kinder ondergoed setjes
• herenonderbroeken en -hemden

voor

DE HELFT VAN HET 6ELD
Daarnaast hebben wij voor alle klanten die voor meer dan

fl. 25,00 aan ondermode kopen een leuke attentie.
(zolang de voorraad strekt!).

fashion

mode voor
het héle gezin

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

Aanbieding geldig
vanaf woensdag

21-10-98

DE KAP5TER
3IJ U AAN HUI5,
VOOR HET HELE
GEZIN

Joanne Dijkman
Goudvinkendijk la
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 15 25

DECORLAAG: natuurlijke uitstraling, ruim
assortiment hout- en steenstructuren.

Helmink Meubelen in Vorden is ruim 40 jaar in de regio toonaangevend
interieur-specialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete woning-
inrichting. Sinds 1982 heeft Helmink ook een filiaal in Eibergen. De collec-
tie meubelen is sterk variërend, van modern tot klassiek. Ook het assorti-
ment in slaapcomfort, woningtextiel en woondecoraties is afgestemd op een
breed publiek. Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste

Voor onze zaak in Vorden zoeken wij voor op korte termijn een
enthousiaste full time verkoper m/v. U hebt een representatief voor-
komen en bent in het bezit van een MBO-diploma (of gelijkwaardig).
U bent in staat om onze klanten op een overtuigende wijze te advise-
ren bij het maken van hun keuze. U heeft ervaring in de verkoop van
meubelen, tapijt, gordijnen, laminaat etc. Bent u iemand die van aan-
pakken weet en werkt u graag samen met een gemotiveerd team,
schrijf dan binnen acht dagen na het verschijnen van deze advertentie
een uitgebreide sollicitatiebrief, vergezeld van cv naar:
Helmink Meubelen Postbus 40 7250 AA Vorden

HELMINK
meubelen

H E L M I N K A A K T H E T M O O I E R BIJ U T H U I S

Een vloer die sterk is, geen onderhoud vergt, een leven lang meegaat en makkelijk zelf te
leggen is: de Elesgo" laminaatvloer heeft een speciale toplaag die zorgt voor een kras-
en slijtvaste bescherming. Deze laag geeft een natuurlijke uitstraling en is hygiënisch,
aangezien er door de zeer fijne structuur geen vuil in de vloer
kan trekken. Er zijn drie verschillende kwaliteiten verkrijgbaar:

Elesgo'-Basic voor huishoudelijk gebruik
(taberwaarde 10.000)

Elesgo'-Home voor zwaar huishoudelijk en gemiddeld
professioneel gebruik (taberwaarde 15.000)

Elesgo*-0ffice voor zwaar huishoudelijk en intensief p.m
professioneel gebruik (taberwaarde 20.000)

iBouwCenteriHCI-UBI
HCI, Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 4681 81. e-mail: hciShci-ubi.nl Showroom geopend: ma. t/m vr. 8.30-17 30 uur,

vr. koopavond 19.00-21.00 uur, za. 10.00-16.00 uur. Bouwwinkel geopend: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, za 08,00-16.00 uur.

UBI, Ulft (geen keukens/sanitair), Ettenseweg 39, tel (0315) 69 62 00. Geopend: ma t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13 00-17.30 uur, za 8 00-12.30 uur

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C l - U B l

Particuliere verkoop
elke zaterdag of op
afspraak.

U kunt ons vinden
richting Varsselring
Varsselseweg 20,
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92
of 06-53 36 23 00

Kwekerij

110 HcGstornof
Voor tuinplanten groot of

klein moet u bij de
Heesterhof rijn aanbieding:

vaste planten die
in voorraad zijn

25 voor 25 Gulden



Kerken in Vorden blij met veiling en
pleinmarkt
De Veilingcommissie in Vorden kan
terugzien op een goed geslaagde vei-
ling en Pleinmarkt. Zo'n 50 vrijwilli-
gers waren zaterdag de gehele dag in
touw om alles gladjes te laten verlo-
pen.

Voor de Pleinmarkt geen sinecure. Was
men s'morgens al vroeg uit de veren om
alle kraampjes op te bouwen. Tegen de
klok van 13.00 uur alle hens aan dek om
te voorkomen dat alle "spullen" weg zou-
den waaien. Een stevige wind gepaard
met regens, maakte een vroegtijdig ein-
de aan de markt.
"Gelukkig geen invloed op de verkoop,
want wij stonden er versteld van wat er
op dat moment reeds was verkocht", zo
zei de heer L.G. Weevers namens de
Veilingcommissie. Je kunt het niet zo gek
bedenken of het was op deze Pleinmarkt
te koop. In de catologus stond het zo
mooi omschreven "De Pleinmarkt, echt
voor mensen die koopjes zoeken van al-
lerlei hebbedingetjes". En zo was het
ook!

Hartverwarmend de medewerking van
diverse Vordenaren die 's morgens spon-
taan voor de verkoop taarten en cakes

kwamen brengen. De goederen die over-
blijven worden geschonken aan Roeme-
nië. Aansluitend vond zaterdagavond in

"De Herberg" een grote veiling plaats.
De leider van de veiling, de heer L.G.
Weevers, bedankte in zijn welkomst-
woord zijn medecommissieleden Harm-
sen, Tragter, Rossel en Wahl voor hun in-
zet. "Ze hebben de afgelopen weken heel
wat trappen op en afgelopen om goede-
ren van de diverse zolders te halen", zo
sprak Weevers.

Hij maakte tevens bekend dat de op-
brengst van deze veiling (evenals de op-
brengst van de Pleinmarkt) zal worden
aangewend voor de restauraties van de
plaatselijke kerken. Weevers sprak de
hoop uit dat het resultaa^^i stimulans
mag zijn om samen verderre werken en
te leven. Wat de uiteindelijke opbrengst
zal zijn, is op dit moment nog niet be-
kend. In elk geval toonde de Veiling-
commissie zich op voorhand tevreden.
Het was overigens een ge^»ge boel de-
ze zaterdagavond in de Herberg. Mede te
danken aan veilingmeester Paul Blees,
van het veilingkantoor van Beusekom uit
Meerkerk, en zijn medewerkers. De Vei-
lingcommissie Vorden is voornemens
om in 1999 opnieuw tal van activiteiten
te organiseren. Binnenkort zal zij zich
nader beraden voor welke doelen de op-
brengst dan bestemd zal zijn.

Op 14 en 15 november a.s. is het dan
zover. Dan rijdt de Nederlandse jeugd
haar kampioenstrial te Zelhem. Deze
wedstrijd, welke meetelt voor het Ne-
derlands kampioenschap, is de afslui-
tende wedstrijd van het seizoen 1998
en wordt daarom over twee dagen
verreden.

De meesten onder u hebben vast wel
eens een motortrial op de televisie ge-
zien. Regelmatig worden WK-wedstrij-
den uitgezonden op de commerciële
sportzenders. Voor diegenen die niet op
de hoogte zijn van trial zullen we het een
en ander toelichten.
Concentratie, lichaams- en machinebe
heersing. Dat zijn de drie belangrijkste
ingrediënten van de trial. Het is een tak
van motorsport waarbij de motorrijder
(trialist genoemd) zijn motor perfect on-
der controle moet hebben en houden ter-
wijl hij een parcours met tien non-stops
(hindernissen) neemt. De bedoeling is
daarbij dat de triaHSt niet met zijn voe
ten aan de grond komt of op een andere
manier met zijn lichaam s.teun zoekt
binnen de non-stops. Gebeurt dat wel,
dan krijgt de deelnemer daar strafpun-
ten voor.
Maar trial is meer dan alleen het nemen
van obstakels. Het is ook inschatting van
de best mogelijke route om een obstakel

te nemen. Bovendien moet de trialist be-
schikken over een goede en snelle reac-
tie. Het wegglijden van een achterwiel
tijdens een van de proeven moet snel ge-
corrigeerd kunnen worden. Dat houdt
voor de trialist in dat hij over een bijzon-
der goede conditie moet beschikken.
De opvatting dat trial geen snelle sport
is, is dan ook niet terecht. Inderdaad, de
snelheid waarmee de motorfiets voortbe-
wogen wordt is niet te vergelijken met
die van een wegracer of een crosser. Wel
is trial een van de spectaculairste motor-
sporten. Toch bezit de trialist snelheid
als het gaat om het vermogen om te re
ageren. Deze snelle reactie wordt gevoed
door een goede conditie, zowel lichame-
lijk als geestelijk. Voor de trialist is het bij
iedere non-stop zaak om zich weer op te
laden. De kleinste misser kan een voetje
aan de grond betekenen en die strafpun-
ten moet hij juist zien te voorkomen.
Binnen een non-stop zijn vier moeilijk-
heidsgraden uitgezet waarbinnen de rij-
ders hun talenten ten toon kunnen sprei-
den. De trialist mog de verschillende
non-stops vooraf te voet verkennen, hij
mag vanzelfsprekend geen veranderin-
gen aanbrengen aan de hindernissen.
Door deze verkenning kan de trialist in-
schatten hoe hij even later de hindernis
het beste kan nemen en waar hij de
meeste problemen kan verwachten. Voor

de trialist dus al een belangrijk onder-
deel van de wedstrijd.
Bij iedere non-stop staan controleurs die
de verrichtingen van de deelnemers op
de voet volgen. Zodra een deelnemer
moet de vooras van zijn motor binnen de
lijnen van de hindernis is, begint de con-
troleur eventuele strafpunten te tellen.
Pas als de deelnemer de non-stop volle-
dig heeft genomen en met zijn vooras de
hindernis is uitgereden, stopt de telling
en is- de deelnemer klaar met die non-
stop. Vervolgens knipt de controleur de
strafpunten in een puntenkaart die iede-
re deelnemer bij zich draagt.

De ZAMC vindt het met name belangrijk
dat aan de jeugd extra aandacht ge-
schonken wordt. Misschien zijn het enke-
le cliché's maar de jeugd heeft de toe-
komst en jong geleerd is oud gedaan. Dit
geldt zeker voor trial. Er gaat heel wat
training aan vooraf wil men de top berei-
ken. Veelal stapt de jeugd eerst op de
fiets om fietstrial te beoefenen waarna
wordt overgestapt op de motorfiets.
De fietstrial kan zich binnen de ZAMC
verheugen in een toenemende belang-
stelling. Jongens en meisjes vanaf onge-
veer vier jaar rijden in het begin simpele
non-stops en beleven hieraan veel ple-
zier. Al naar gelang de leeftijd en het ni-
veau van de deelnemers hoger wordt, ne

men ook de non-stops in moeilijkheids-
graad toe.

Op 14 en 15 november a.s. laten zowel
de motor-trialisten alsook de fiets-
trialisten hun kunnen zien. Jongens
en meisjes tot 18 jaar halen spectacu-
laire kunsten uit waarvan u versteld
zult staan.

Warnsveldse
schrijft
Montignac
kookboeken
Vorig jaar om deze tijd startte Truus Or-
delman op aandringen van vrienden en
bekenden met een cursus 'Lekker eten
volgens de methode Montignac'. De cur-
sus duurt vijf weken en als bijlage bij de
cursus hoort een weekmenu.
Al snel vonden de cursisten dat de me-
nu's in boekvorm uitgegeven moesten
worden. Dit idee werd verder uitgewerkt
en zo is de reeks 'De vier seizoenen, re-
cepten volgens de methode Montignac'
ontstaan. Het bijzondere aan het boek is
dat ook de aquarellen door Truus Ordel-
man zelf zijn gemaakt. Het eerste boekje
'Recepten voor de winter' beschrijft re-
cepten volgens de methode Montignac
die klaargemaakt kunnen worden met
wintergroenten. Ook is aandacht besteed
aan recepten voor de kerst en oud en
nieuw.
De doelgroep van de cursus is in eenjaar
tijd verandert van mensen die gewicht
willen verliezen naar mensen die vooral
een gezonde manier van eten nastreven.

Daarnaast blijkt dat eten volgens de me
thode Montignac een verlagend effect op
de bloeddruk en het cholesterolgehalte
kan hebben. Ook mensen met een sterk
wisselende bloedsuiker hebben baat bij
de methode evenals mensen met ge-
wrichts- en darmproblemen. Voorwaar-
de daarbij is wel dat men de methode op
een juiste manier volgt.

De reeks 'De vier seizoenen, recepten vol-
gens de methode Montignac' is door zijn
vorm en uiterlijk niet alleen een must
voor de Montignaccers, maar ook een
leuk cadeautje voor niet-Montignaccers.
Het boekje is nu overal in Nederland en
België in de boekhandel en natuurvoe-
dingswinkels te verkrijgen. Om de prijs
hoeft men het niet te laten: f 14,90. De
andere delen van de cyclus komen in de
loop van 1999 uit, nl. 'Recepten voor de
lente' in februari; 'Recepten voor de zo-
mer' in april en 'Recepten voor de herfst'
in augustus. Info (0575) 572349.

Dubbel succes
vogelvereniging
De vogelvereniging 'De Vogelvriend'
hield op zaterdag 10 oktober een bloe-
menactie. Deze actie was een groot suc-
ces, zodat de jaarlijkse tentoonstelling in
het Dorpscentrum op 14 en 15 november
gratis toegankelijk is. De vereniging wil
daarvoor de Vordense gemeenschap be-
danken voor de getoonde bereidwillig-
heid tot kopen.
Het andere succes betreft de behaalde
prijzen op de eerste tentoonstelling dit
seizoen op de Open Nationale te Lochem.
Maar liefst vier keer werd het hoogst mo-
gelijke gehaald naast vele andere prijzen.
De uitslagen op een rij: 2e stam E. Koren-
blik recessief wit 362; kampioen stam W.
v.d. Veen rood intensief 370; 3e stam J.
Koopman rood schimmel 364; Ie stam
W. v.d. Veen rood schimmel 366; 3e enk.
W. v.d. Veen rood schimmel 90 (2x); kam-
pioen enk. E. Korenblik geel mozaïek 90;
Ie enk. M.B. Borgonjen agaat geel inten-
sief 90; kampioen enk. M.B. Borgonjen
agaat pastei geel intensief 90; 3e R.
Benjamins Gloster consort 90; 2e enk.
M.H.W. Borgonjen Gloster consort 90;
kampioen enk. E. Korenblik Duitse kuif
91; kampioen stam B. Horsting Japanse
meeuw 364.
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EHBO Vorden
Naar aanleiding van het verslag in het
Contact van 30 september jl.
Voorzitter mevr. Lakerveld van de EHBO
was nogal teleurgesteld over de opkomst
van de verenigingen op de receptie van
het veertigjarig bestaan van deze vereni-
ging.
Heeft dit soms met het volgende te ma-
ken? Vorig jaar en begin dit jaar rolde de
EHBO over straat en er werd veel en vaak
buiten de vergaderingen om door men-
sen onderling vergaderd op plekken
waar een ieder mee kon luisteren.
Misschien ook de bestuurders van de ver-
enigingen.
Als oud-lid en bestuurslid heb ik hiervan
met volle teugen kunnen genieten van
wat er allemaal besproken werd, hierbij
denkende, er is in ruim twaalf jaar nog
niets veranderd; de waarheid mag alleen
gesproken worden buiten de vergadering
en niet waar ze hoort: in de vergadering.
Dan ben je lastig en de bekende stok is
snel gevonden. Eén vervolgles te weinig
en je hoeft niet terug te komen. Dat is
het gevolg en je kunt er niets tegen in-
brengen, want zo zijn de regels. Of heeft
dit soms met kliekvorming te maken in
plaats van een hechte band? Kan het een
probleem zijn uit de verleden tijd dat on-
voldoende of geen aandacht heeft ge
had?
Ik denk dan ook dat mevrouw Lakerveld

beter haar mond had kunnen houden en
in besloten kring naar de fout had kun-
nen zoeken, dan deze kwestie met grote
letters in de krant te zetten. Of kan het
een vorm van aandacht trekken zijn hoe
belangrijk het bestuur wel niet is?
Dat de leden van de EHBO vaak en veel
goed werk doen voor de Vordense ge-
meenschap is alom bekend. Sommigen
al jaren. Hulde aan deze leden.

Hoogachtend,
oud-lid en EHBO-instructeur,
GJ. Kamperman,
De Bongerd 9, 7251 CC Vorden

W i e l r c n n c n

Regiokampioenschappen te
Harderwijk
Op zaterdag 17 oktober werden in Har-
derwijk nabij het Dolfinarium de regio-
kampioenschappen verreden in het veld-
rij den.
De eerste wedstrijd in dit veldritjaar ge-
lijk het regiokampioenschap. Dit is voor
de heren renners een grote aanfluiting.
Dit was dan ook terug te vinden in de
deelname. Maar de R.T.V. was wel verte-
genwoordigd. Paul Wolbrink uit Baak be-
haalde bij de categorie nieuwelingen een
knappe 2e plaats. Ook Martin Weyers uit
Hengelo (G) kon het waterballet goed aan
(de regen viel met bakken uit de hemel)
een werkers parcour dus, in de categorie
cyclosportieven behaalde Martin een net-
te 3e plaats.

Rudi Peters startte bij de veteranen onder
het motto meedoen en zien waar het
schip strand. Hij had door ziekte weinig
getraind, toch zat er voor hem nog een
4e plaats in. Door het meedoen is hij ver-
zekerd van een startbewijs op het Neder-
lands Kampioenschap te Woerden op 16
januari '99.
Zondag 18 oktober startten Jan Weevers
en Martin Weyers in Gieten bij de honds-
rugclassic. 160 wedstrijdrenners vertrok-
ken daar voor hun 54 km (3 ronden 18
km). Weevers werd knap 3e en Weyers be-
haalde een knappe 29e plaats. Ook start-
ten daar zo'n 600 deelnemers bij de toer-
ders.

Bazar Welfare
De Welfare van het Rode Kruis in Vorden
organiseert woensdagmiddag 4 novem-
ber in het Woonzorgcentrum "De Weh-
me" een bazar. Die middag worden de
handwerken verkocht die door de deel-
neemsters uit het dorp en "De Wehme"
zijn gemaakt.
Deze handwerken bestaan uit: tafella-
kens, kleedjes, schorten, sokken, truitjes,
knuffelbeestjes etc.etc. Voor de kleintjes
is er een grabbelton. Verder is er een spe-
ciale koffiehoek waar onder het genot
van een kopje koffie of thee met cake
nog even gezellig kan worden nagepraat.
De mogelijkheid bestaat ook om op maat
en kleur bestellingen te plaatsen. Dit kan
ook tijdens de handwerkmiddagen. Voor
nadere informatie kan men terecht bij
de coordinatrice van de Welfare mevr.
van Est telf. 0575- 552616

Workshop
Zaterdag 24 oktober wordt er in galerie
Agnes Raben een workshop gehouden,
welke wordt verzorgd door Karin Korten-
horst, beeldend kunstenaar, sieraadont-
werper en goudsmid. In deze workshop
zullen verschillende bewerkingen van
zowel metaaldraad als papier aan de or-
de komen. Ook zijn er voorbeelden te
zien hoe je papier en metaaldraad kunt
combinaren.

Plattelandsvrouwen
Woensdagmiddag 28 oktober en woens-
dagmiddag 4 november wordt de (des-
tijds uitgestelde) cursus "Glas in lood",
decoraties op glas, gehouden. De cursus
wordt gegeven door mevrouw J. Harkink
uit Laren en vindt plaats in het Dorps-
centrum. De organisatie is in handen
van de afdeling Vorden van de Platte-
landsvrouwen.
Dinsdagmiddag 27 oktober organiseert
de afdeling in "De Herberg" een contact-
middag.

Feestavond "Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" organi-
seert zaterdagavond 24 oktober in het
Pantoffeltje een feestavond. Muzikale
medewerking wordt verleend door het
orkest "Sound Selection".

Zonnepittenbrood

2."van 3,50 nu voor

Chipolatavlaai

10.95
nu

Krentenbollen V

6 halen

5 betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

nieuw
Sensationeel eenvoudig.

AMOENA Classic Contact
borstprothese

Hecht direct op de huid
zonder hulpmiddelen.

Informeer bij uw speciaalzaak
naar dit unieke produkt.

r

ERKEND ZIEKENFONDSLEVERANCIER

• Aanmeten van
borstprothesen

• Prothese-lingerie

• Prothese-badpakken

• Aanmeten van elastische
(arm)kousen en panty's

• Pedicure

üntelostraat 1
7203 CR Zutphen
Tel. (0575) 51 35 61

Vraag de jrafc folder
Vroege ontdetóng' aan;

KANKERBESTRIJDING

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

IJSVERENIGING
VORDEN

Ledenvergadering
te houden op dinsdag 3 november 1998
om 20.30 uur in het Dorpscentrum
te Vorden.

Agendapunten

- Opening door N.J. Edens, voorzitter.
- Notulen van de vergadering dinsdag 4 november

1997.
- Jaarverslag.

Verslag penningmeester afgelopen boekjaar.
- Verslag kascontrolecommissie.
- Benoeming kascontrolecommissie.
- Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: H.A. Beek-
Bouwmeester, B. Maalderink, A. Aalderink.
Aftredend en niet herkiesbaar: N.J. Edens.

- Kandidaat voorzitter de heer H.J. Reindsen.
- Contributie 1998/1999.
- Wat verder ter tafel komt.
- Sluiting.

PAARDEN- EN
WARENMARKT

aanvang 08.00 uur

Aan voerpremie:
paarden f 10,- / pony's 15,«



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat vanaf donderdag 22 oktober 1998, gedurende een
maand, op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis), ter inzage ligt
het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 sep-
tember 1998 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
"Oude Zutphenseweg/Zelstweg".

Het plan heeft betrekking op de gronden, behorend bij het
agrarisch bedrijf Zelstweg 2. Het is de bedoeling de boom-
kwekerij aan de Ganzensteeg 6 en de Hamsveldseweg 10
te Kranenburg te saneren en dit bedrijf te hervestigen op de
gronden aan de zuidzijde van de Oude Zutphenseweg,
direct ten westen van het industrieterrein. Voor het te sane-
ren agrarisch bedrijf Zelstweg 2 bieden de gronden direct
ten westen van de Zelstweg de mogelijkheid voor hervesti-
ging van de voormalige bedrijfswoning. Ook voor het voor
de uitbreiding van het industrieterrein Werkveld te saneren
agrarisch bedrijf Kerkhoflaan 2 wordt op die gronden deze
mogelijkheden geboden.

Tegen het ontwerp-plan zijn geen zienswijzen ingebracht
zodat, behoudens diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken, niemand gerechtigd is
bedenkingen bij gedeputeerde staten van Gelderland in te
dienen.

Vorden, 21 oktober 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 22 oktober 1998 voor een
ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt het onherroe-
pelijk geworden bestemmingsplan "Raadhuisstraat 9".

Dit plan maakt de vervangende bouw van een woning
mogelijk, direct ten oosten van de bestaande woning.

Vorden, 21 oktober 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 22 oktober 1998 tot en met
18 november 1998 voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 29 september 1998 gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werkveld-Oost".

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding
van bedrijventerrein Werkveld in de hoek Kerkhoflaan/
Industrieweg/Ruurloseweg.

Het plan is gewijzigd vastgesteld voor een deel van het aan-
nemersbedrijf Bargeman in eigendom toebehorend perceel
aan de Ruurloseweg 53. Dit perceelsgedeelte viel buiten het
plangebied en had op grond van een ander bestemmings-
plan een agrarische bestemming. Het is nu meegenomen in
het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werkveld-Oost"
(plankaart) met de bestemming "bedrijfsdoeleinden". Een
andere wijziging heeft betrekking op het vergroten van een
op de plankaart aangegeven vestigingslocatie/bouwblok
voor een bouwmarkt

Zij die zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan
hebben ingediend en zij die kunnen aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken kunnen, gedurende de
genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij
gedeputeerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800
GX Arnhem. Een ieder kan bedenkingen bij gedeputeerde
staten indienen tegen de in het plan aangebrachte wijzigin-
gen.

Vorden, 21 oktober 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
EJ.C. Kamerling.

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

DORPSSTRAAT 10-VORDEN

Zaterdag 31 oktober
Sursum Corda-actie met

Herberg-salades
Zaterdag 31 oktober houdt de Chr. Muziekver. SURSUM CORDA

voor de 18e keer haar jaarlijkse SLAATJES-ACTIE

Vanaf 's morgens 8.30 uur zult u weer de bekende heerlijke
'HERBERG-SALADES' aangeboden krijgen.

Hebt u iets te vieren (verjaardag, feest enz.) en u wilt een
salade voor meerdere personen, dan kunt u die van te voren bestellen
op vrijdagavond 30 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij H. Wichers,

Hoetinkhof 49, tel. (0575) 55 23 07.

Het is ook mogelijk om salades af te halen en wel op
zaterdag 31 oktober tot 13.00 uur bij 'DE HERBERG',

Dorpsstraat 10 te Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 10 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Kleuren • Structuren • Vlakken
Banen • Borderranden • Ruiten

•Blokken

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Deze week: Spaarfeest bij de Rabobank.
Gratis attenties voor spaarders.

Spaart u bij de Rabobank? Kunt u Het Spaarfeest duurt maar een

meteen een leuk cadeautje uitzoeken! week; dus zorg dat u er snel bij bent!

Keuze uit: zes cadeaus voor jongeren

of de fraaie Rabobank kalender 1999.

Helemaal gratis als u tijdens het

Spaarfeest komt sparen. Sparen doe je bij de Rabobank.

Daar kun je je geld zien groeien.

Rabobank
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