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AjQEMEENTEJf ULLETINy ORDEN

wrïKninr^

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

^CONFERENTIE
GEMEENTELIJKE

CONTACTENMET
ROEMENIE

Het Platform Gemeentelijk Vredesbe-
leid organiseert samen met het steun-
punt Oost-Europa Projecten op 13
november 1993 de conferentie Ge-
meentelijke en lokale contacten met
Roemenië. Deze dag is behalve voor
gemeenten ook bedoeld voor het par-
ticulier initiatief. De conferentie vindt
plaats in het gemeentehuis van
Deventer. De kosten bedragen f 95,-
per deelnemer.

Als u belangstelling hebt voor deze
conferentie, kunt u contact opnemen
met de afdeling Bestuur van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

In de week van 18 tot en met 22 okto-
ber 1993 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

— de heer H.B.J. Snellink, voor het
uitbreiden van een varkensschuur
op het perceel Bekmansdijk 4 te
Vorden;

— de heer J.G.W. ten Kate, voor het
uitbreiden van een woning op het
perceel Burg. Galleestraat l te Vor-
den;

- de heer J.A.J. Besselink, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Het Hoge 63 te Vorden;

— de heer H. Olthof, voor het vellen
van 3 Amerikaanse eiken op het
perceel Galgengoorweg 4 te Vor-
den;

— de heer H.P. Gorter, voor het knot-
ten van een linde naast de woning
Mosselseweg 2 te Vorden;

— het Leger des Heils, de Stichting
Mensen in Nood, de Stichting Kle-
ding Inzameling Charitatieve
Instellingen, de Stichting Geef
Max de Zak en de Stichting
Sociaal Medische hulpverlening
aan Oost-Europa voor het inzam-
nelen van gebruikte kleding in
1994.

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

KLEDING EN TEXTIEL
APART

ÖONWAGEN

Op dinsdag 2 november aanstaande
komt er een nieuwe woonwagen op
het terein aan de Overweg. Dit
gebeurt met behulp van een kraan,
waardoor de Overweg voor autover-
keer tijdelijk afgesloten zal zijn.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGEL
In verband met de aanleg van een
rotonde op het kruispunt Het Hoge-
Baakseweg-Rondweg wordt het in-
terlokale doorgaande verkeer omge-
leid via de Lankhorsterstraat.

Om ook het plaatselijke verkeer in
goede banen te leiden zal op de
Eldersmaat, de Strodijk (tussen de
Rondweg en Kruisdijk.) en de Kruis-
dijk (tussen Strodijk en Baakseweg)
eenrichtingverkeer worden ingesteld,
met uitzondering van bromfietsers.

Deze verkeersmaatregel zal tot om-
streeks eind november gelden.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 18 tot en met 22 okto-
ber 1993 zijn de volgende bouwaan-
vragen ingediend:
- Postduivenvereniging Vorden,

voor M^erbouwen van een club-
lokaaNroi de Hengeloseweg 12 te
Vorden;

- SNS Bank Nederland N.V, voor
het gedeeltelijk verbouwen van
een wikkel tot geldautomaatruimte
aan d^wtphenseweg 3E te Vor-
den;

- Stichting Beheer Ludgerusge-
bouw, voor het veranderen van een
kozijn aan de achtergevel op het
perceel Vierakkersestraatweg 37
te Vierakker;

— de heren A.J en G. ter Avest, voor
het veranderen van een winkel op
het perceel Zutphenseweg l B te
Vorden;

- de heer G.J.C. Verheem, voor het
plaatsen van een overkapping voor
een tuinterras op het perceel Ruur-
loseweg 93 te Vorden.

Nieuwe kapsalon geopend

Vanaf dinsdag 12 oktober heeft Dini
Haarmode nu ook een vestiging in Vor-
den.
Na Borculo, Neede en Winterswijk is

eraan de Zutphenseweg l b een gloed-
nieuwe salon geopend.
De hele maand oktober kan men nog
profiteren van de kennismakingsaan-

biedingen. De vakbekwame medewer-
kers staan graag voor u klaar en er kan
ook geknipt worden zonder afspraak.

Muziek-/
Toneelavond Jubal
Zaterdagavond 30 oktober nog niets
tedoen?De muziekvereniging JUBAL
organiseert dan een gecombineerde
muziek/toneelavond in het Ludgerus-
gebouw. De drumband onder leiding
van G.J. Raangs en de harmonie
onder leiding van H. Wolters hebben
weer een goed in het gehoor liggend
en toch pittig programma ingestu-
deerd. Bij één van de muziekstukken
zal een zangeres de gelederen verster-
ken. Deze avond geeft eveneens de
gelegenheid de kinderen van de
gemeenschap te beluisteren, hun ent-
housiasme en hun vorderingen.
Nieuwe leden worden voorgesteld,
het gaat goed met JUBAL. De toneel-
vereniging TAO brengt tot slot het
blijspel 'Wateenkippedrift'.

KPO Vorden
Op dinsdag 19 oktober jl. was er weer
een bijeenkomst in zaal Eijkelkamp.
De gast was mevr. B. Menkveld. Zij
vertelde over het Oost-Europa Com-
missie. Deze groep mensen zet zich in
voor Sighetu Marmatiei, een plaats
aan de noordgrens van Roemenië,
1900 km van hier. Zeer verschillende
dia's kreeg men te zien, zoals dia's
van de prachtige natuur, de aftake-
lende gebouwen en kiekjes van
ondervoede kinderen.
Sinds 1989 krijgt Sighetu steun vanuit
Vorden, dit in de vorm van gebruikte
kleding en schoeisel.
Voed se l pakketten, inrichting voor een
school, gymnastiektoesteJ^É en vele
andere dingen die daar nocr^ zijn. Er
kan natuurlijk altijd nog meer bij,
vooral kinderkleding en schoeisel is
er hard nodig. Voor ieder die nog wat
over heeft, kan dit bezorgej^p de vol-
gende adressen: fam. ^pbnkveld,
Kerkstraat 15, Vorden; fam. Wagen-
voort, 't Jebbink 43, Vorden. Nadat
mevr. Menkveld de vele vragen van
de KPO-dames beantwoord had,
kreeg zij tot slot een attentie overhan-
digd door de voorzitster, als dank
voor het verzorgen van deze leerzame
avond.
Volgende bijeenkomst is op 16 no-
vember. Deze avond hoort men van
alles over allergieën.

Jong Gelre
Jong Gelre zal de komende maanden
regelmatig gaan sporten bij 'Appie
Happie' in de Veldhoek en wel elke
tweede dinsdag van de maand te
beginnen op dinsdag 9 november.

Standsorganisaties
Dinsdag 2 november wordt er
's avonds in het Dorpscentrum een
bijeenkpmst belegd, welke wordt
georganiseerd door de ABTB, CBTB
en de Geld. Mij. van Landbouw.
Op deze avond zal drs. H.L.C. Log-
tenberg, adjunct-directeur van de
Gezondheidsdienst voor Dieren in
Oost-Gelderland, spreken over het
onderwerp 'Is de dierziekte-situatie in
Nederland bedreigend voor onze vee-
houderij'.

'Concordia' naar
concours
De Vordense muziekvereniging
'Concordia' zal zondag 7 november
deelnemen aan een muziekconcours
welke in Enschede gehouden zal wor-
den. Supporters die met de bus mee
willen, kunnen zich opgeven bij Jan
Ligtenbarg, de Steege 18 te Vorden.
Tel. 05752-2192.

Het lezen
ver-leerd?

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 31 oktober W.OO uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, bediening van de Doop.
Woensdag 3 november 19.30 uur ds. K.H.W.
Klaassens in de Geref. Kerk, Dankstond voor
gewas en arbeid.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. M. Berg, Bar-
chem; 19.00 uur ds. l. de Jong-Baerends, Halle.
Dankdag woensdag 3 november 19.30 uur gez.
dankstond, ds. K.H.W. Klaassens in Geref.
Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 31 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
Dertig-plus koor; 15.00 uur Dodenherdenking
m.m.v. Herenkoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 30 oktober 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 31 oktober-1 no-
vember Pastoor J. Lamers, Ruurlo, tel.
05735-1456.

Huisarts 30-31 oktoberór. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts van zaterdag 30 oktober 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 30-31 oktober J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober mevr. Kamerling, tel.
1940; november mevr. v.d. Berg, tel. 6875 b.g.g.
1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. J. Monteban,
Zelhem.
Woensdag 3 november 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort. Dankstond voor gewas en arbeid.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 30 oktober 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 31 oktober 10.00 uur Gebedsviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 31 oktober-1 no-
vember Pastoor J. Lamers, Ruurlo, tel.
05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spirtaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De gemiddelde Nederlander weet
weinig tot niets van het Evangelie,

leest steeds minder en trekt zich terug
in zijn eigen 'high tech'-omgeving
met TV en video.
Vraag eens aan iemand of hij een heel
bijbelboek wil lezen. Velen zullen
daar niet erg happig op zijn.
Daarom is de videofilm 'Jesus' een
prima manier om meer over de per-
soon Jezus te weten te komen voor

mensen die het lezen ver-leerd zijn
omdat ze zijn opgegroeid met strips
en TV. Natuurlijk is deze verfilming
van het Lucas Evangelie ook voor de
lezers onder ons bestemd. Donder-
dagavond 28 oktober in de Voorde. In
de pauze is er koffie, na afloop is er
een korte vesper en gelegenheid tot
napraten.
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GEMEENTE
VORDEN

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 29
oktober 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:
1. Fa. F. Jansen Installatiebedrijf, Burg. Galleestraat

58/60, 7251 EC Vorden. Adres inrichting: Burg.
Galleestraat 58/60 te Vorden;

2. Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., afde-
ling B.U.B., Postbus 1414, 3000 DN Rotterdam.
Adres inrichting: nabij Dorpsstraat 12 te Vorden.

Het betreffen vergunningen voor het oprichten en in
werking hebben van:
1. een installatiebedrijf;
2. een installatie voor reiniging van vervuild grond-

water door middel van in-situ sanering voor een
periode van 1,5 jaar.

De strekking van deze beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de toekomstige
ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrich-
ting zelf en de ontwikkelingen in de directe omgeving
is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

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

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

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

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

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 29 november 1993. Zij die beroep instellen kun-
nen overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling.

Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 26 oktober 1993

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

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer
openbare kennisgeving
ontwerp-beschikking
(art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
gro'ndgebjed, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 29 okto-
ber 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op
de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavond in het Dorpscentrum tus-
sen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerp-
beschikking inzake de aanvraag van:

1. Dostal Aannemingsbedrijf B.V., Onsteinseweg 20,
7251 ML Vorden voor een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een bedrijf
dat zich bezighoudt met de uitvoering van weg- en
waterbouwkundige werkzaam- heden en transport
op het perceel Onsteinseweg 20 te Vorden.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
kingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt tot en met 28 november
1993. De bezwaarschriften kunnen tot die datum wor-
den ingediend. Indien gewenst worden de persoon-
lijke gegevens van degene die een bezwaarschrift
indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe
moet tegelijk met het bezwaarschrift worden inge-
diend.

Voor het indienen van mondelinge bezwaren kunt u
tot 29 november 1993 een afspraak maken.

Datum: 28 oktober 1993

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

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

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

mnm

CAFE-RESTAURANT

De Cuifel
Dorpsstraat 11 - 7261 AT Ruurlo
Tel. 05735-1312

in het van Ruurlo

De gerechten van deze wildkaart kunnen ook als buffet
geserveerd worden. Dan zijn de kosten f 100,00 per persoon,
inclusief koffie en gebak, aperitief en consumpties.

Voorgerechten

wildpaté monegask 12,50
gerookte eendeborst met geconfijte grapefruit 15,50

Soepen

wildbouillen met diverse bospaddestoelen en wild 8,00
duivebouillon 8,00

Hoofdgerechten

tournedos van haas en konijn met rode-bessensaus 3 1,50
haasfilet met een wildsaus 3 1 ,50
hertebiefstuk met paddestoelensaus 37,50
wildpeper 25,00
fazanteborst met calvados-appelsaus . 32,75

Alle gerechten worden geserveerd met bijbehorend gornituur.

KERST-&
NIEUWJAARS-
, KAARTEN *

waar mer\ jlgend jaar nog over spreekt.
Wees eens origineel en laat van uw

eigen negatief een persoonlijke 5
wenskaart maken.

5 Verschillende teksten mogelijk ;
min. afname 10 stuks

Per stuk
inclusief enveloppe

'S MAANDAGS GESLOTEN
Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden
tel. 05752 - 2812

Spalstraat 10 - Hengelo (Gld.)

MESSCHERP:
MAGERE

Runderpriklapjes
500 gram

geldig donderdag- vrijdag-zaterdag

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1
Grove verse worst
Hamburgers per stuk 1

kiio 7,95
1 kilo 9,95

,00

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25
Babi Pangang
SOn nram D. f U é

SPECIALITEITEN \

M\
vfëQffiï
'̂ ^Püfi

Runder Rollen ^iffl
^^^W^B

gevuld met rundergehakt ^ÖS

5 haien 4 betalen ^
VERGEER KAAS -

MIPlIp;

v . J ~

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakt 1 kno 12,50
Schouderkarbonades 1 k,io 6,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

^ Boterhamworst
^^ 100gram 1,15

R .̂ Gekookte Worst
ËD)^ PRO nr^m 2,25
« f\~ \V
Hii'Jï^yfl

r GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

EXTRA SCHERP IN PRIJS

Jong Belegen
1 kilo 9,95

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

TIP
VOOR HET 'JAAR VAN
DE OUDEREN'

VOOR SENIOREN
DIE MEER WILLEN-
BEWEGEN

Open les
Gymnastiek 55+ tot 65
in Sporthal 't Jebbink op
dinsdag 9 nov. van 9 tot
9.45 uur en 10 tot 11 uur
Gymnastiek 55+ tot 65 in
het Withmundigebouw op
donderdag 11 nov. van 14
tot 15 uur
Gymnastiek 65+ in het
Dorpscentrum op woens-
dag 10 nov. van 9.30 tot
10.15 uur
Sport en Spel in Sporthal
't Jebbink op maandag 8
nov. van 10.30 tot 11.30
uur
Volksdansen in het
Dorpscentrum op woens-
dag 10 nov. van 9.30 tot
11 uur
Volksdansen in With-
mundigebouw op dinsdag
9 nov. van 18 tot 19.30
uur
Meer bewegen in Water
in het bad van dhr Jansen
van de Berg: donderdag
11 nov. van 13.30 tot
14.45 uur en van 15 tot
15.45 uur.

U bent er hartelijk wel-
kom!

swov

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

de blauwe hand
05752 2223 vorden
Ou rg gal lees t raat
36

Mooier dan ooit ! ! !

Café 't Hoekje
SPALSTRAAT1 7255 AA HENGELO (G.)

OKTOBERKERMIS
Hengelo (G.)

Gezelligheid en veelzijdigheid
met de kermis bij 't Hoekje.

Vrijdag 29/10 TOCUS

Zaterdag30/10 OXX BAND

Zondag^/K) HANSKA DUO

Woensdag 27 oktober
normaal geopend.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G L l M M O" Vinkenstraa.t 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

EEN DONSDEKBED IS AANGENAAM ZACHT.
HEEL EENVOUpIG ,

Bij het vervaardigen van een donsdekbéd
komt heel wat kijken. Zo kunnen wij u alles
vertellen over het innovatieve van
de "thermofixatie", en de bijzondere
wijze van confectioneren; bij CASSETTA is \f' 'd \ / /
dat de carré-vorm, gevuld met mlti\$*
prachtig dons van Ideens.

iSfê £& ^

• m ' './i ',^'i \

clalsïsiEtta"

Want "alle dons is geen dons".
Komt u het CASSETTA donsdekbed

van Ideens eens bij ons bekijken.
We weten zeker dat u er

heerlijk onder slaapt.

IDEENS
interieuradviseur

EEN WERELD VOL WARME, ZACHTE EN MOOIE IDEEËN

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132



Een heelgroot wonder
een klein nieuw leven
niet gemaakt
maar geschapen
in liefde aan ons toevertrouwd.

Wij zijn zeer gelukkig met de
geboorte van onze zoon

Gert-Jan
Gerhard Johannes

Marja Westervoorde-
Niezink
Eddie Westervoorde

Vorden, 16 oktober 1993
Dr. C. Lulofsweg 6
7251 XP Vorden

Marja en Gert-Jan rusten van
13.00-15.30 uur.

Blij en gelukkig zijn we met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Daan

Gerrit en Annelies Loman
Gert-Jan
Harm
Teun

"t Wissink', 26 oktober 1993
Heerlerweg 5A
7233 SG Vierakker

Hoera,
ik heb een broertje

Dylan

Mijn trotse ouders zijn:

Gerrit-Jan en Yvonne Kroese
Stephan

24 oktober 1993
H.K. van Gelreweg 35
7251 XK Vorden

Mama en Dylan slapen van
13.00 tot 15.00 uur. /

Harry & Christine
Klein Brinke-Kappert
willen iedereen bedankende
21 oktober 1993 tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

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

Erik en Rita Bulten

Vorden, oktober 1993.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken,
die op welke wijze dan ook,
onze huwelijksdag tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

André en
Irna Wagenvoort

Lochem, oktober 1993

Langs deze weg willen wij een
ieder bedanken voor de felici-
taties, bloemen en cadeaus,
die wij mochten ontvangen bij
ons 60-jarig huwelijksfeest.

J.H. Breunissen
G.C. Breu nissen-

Breunissen

Wichmond, oktober 1993

Langs deze weg willen wij een
ieder bedanken voor de felici-
taties, bloemen en cadeaus,
die wij mochten ontvangen bij
ons 25-jarig huwelijksfeest.

Wim en Dicky Zeevalkink

Wichmond, oktober 1993

Voor al uw BEENMODE

DEMI BYOU
PANTY'S:

15 tot 80 denier
MAILLOTS:
katoen en wol

STEUNPANTY'S en
STEUNKOUSEN

Bij l volle kousenkaart,
l PAAR GRATIS.

Zutphenseweg 8
TEL. 3785

Op vrijdag 29 oktober
a.s. zal Vorden zijn eerste

ECHTE rode BARET
hebben.

Hij wordt gedragen door:

Alexander Kappert
Na 6 maanden afzien

mag hij zich een
LUCHTMOBIELE soldaat

noemen.

Nogmaals van harte,
Mart-Jan Polman.

121/2 j

7 November 1993

„Huwelijk"
„Wapenhandel Bosch"

i

i
:

enTonny
Diny Bosch-Bargeman

Dit willen wij graag samen met u vieren!

Hierbij nodigen wij u uit op onze receptie op
zaterdagmiddag 6 november 1993 die van 14.30
uur tot 16.30 uur gehouden wordt in zaal „De

Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Tonny, Diny en Sandra Bosch
Hoctinkhof 93, 7251 WK Vorden

Geheel onverwacht is tijdens de uitvoering van
zijn werk uit ons midden weggerukt mijn lieve
man, onze zorgzame vader en zoon

Henricus Johannes Gerardus
Antonius Woltering

op de leeftijd van 46 jaar.

Annie Woltering-Groot Kormelink
Wenke en Wijnand
Wilco
Th.B. Woltering

25 oktober 1993
Ruürloseweg 100
7251 LW Vorden

De Avondwake wordt gehouden vrijdag 29 okto-
ber om 19.00 uur in de St. Antonius van Padua-
kerk, Ruürloseweg 101 te Kranenburg.
De uitvaart zal plaatshebben zaterdag 30 okto-
ber om 10.30 uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
het parochiële kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in "t Wapen van 't Medler', Ruürloseweg
114.

Uitnodiging

voor de najaarsbijeenkomst van de
tuinkeuringen.
Dit zal plaatsvinden op maandag
8 november in het Dorpscentrum.

Aanvang: 19.45 uur.

Op het programma staan:
— Een diapresentatie van Vordense

tuinen en natuuropnames met
uitleg van dhr. Loman;

— Na de pauze prijsuitreiking mooiste
tuinen 1993.

Toegang vrij.
Alle belangstellenden hartelijk
welkom.

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot inenting
tegen griep

op

en

maandagavond 1 november

maandagavond 8 november

Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur.
Kosten f 42,00 per persoon, contant te
voldoen.

Ziekenfondsleden met chronische hart-
of longziekten, alsmede suikerzieken
kunnen op vertoon van hun ZF-kaart
gratis ingeënt worden.

t Jansen & gal /jf
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
ir 05750-22816

HERFSTAANBIEDING

Roomboter Appelflappen
royaal gevuld

DIT WEEKEND:

5 haien 4 betalen
* * * * * * * * * *

VORDENSE SOEZEN
gevuld met slagroom en

speciale vruchten

DEZE WEEK: VOOR MAAR 1 ,50

* * * * * * * * * *

DINO BOLLEN
'n reuze krentebol; extra gevuld!

DIT WEEKEND: EXTRA VOORDELIG

't winkeltje in brood en banket

Voor gezonde en verse brood- en gebèksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

AANBIEDING!!
TRUIEN patent steek
div. kleuren uni-gemeleerd

NU 49.95

CORNER
Zutphenseweg 8 Vorden - Markt 21 Zelhem

GRIEPVACCINATIE SEIZOEN 1993-1994

HUISARTSENGROEP
HENGELO/KEIJENBORG
Voor vaccinatie tegen influenza (griep) komen in
aanmerking patiënten met:
LONGZIEKTEN astma, chronische bronchitis,
longemfyseem
HARTGEBREKEN ha hartinfarct of hartopera-
tie, ritmestoornissen, klepafwijkingen
SUIKERZIEKTE behandeld met insuline, tablet-
ten of dieet
NIERZIEKTEN
VERMINDERDE AFWEER door chemotherapie
of bestraling.

Als u tot een der bovenstaande groepen
behoort, kunt u de griepspuit bij uw huisarts
halen op de volgende data:

J. KONING dinsdag 2 november of donderdag
november van 14.00 tot 17.00 uur.
B.A.M. EIJKELKAMP dinsdag 2 november van
19.00 tot 20.00 uur.
N.J.C. EYCK dinsdag 16 november van 16.30
tot 17.30 uur.

Indien u verhinderd bent of niet kunt komen,
gelieve u telefonisch contact op te nemen met
uw huisarts.

De griepspuit is op indicatie voor ziekenfonds-
verzekerden kosteloos. Voor particulier verze-
kerden op rekening.

N.B. in tegenstelling tot vorig jaar ontvangt u dit
jaar geen persoonlijke oproep.

Contactjes
• Praatgroep Milieu nodigt U
uit om samen met de heer
Boerstoel van gedachten te
wisselen over het milieuvrien-
delijk 'wel en wee' in het
schildersbedrijf op maandag
1 november van 19.00-20.00
uur in de koffieruimte van het
Dorpscentrum. Van harte wel-
kom.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woning of zelfst. woonr.
omg. Ruurlo-Vorden voor
stel 30 jr. Tel. (05440)62267.

• TE KOOP GEVRAAGD:
vrijstaand woonhuis te
Vorden. Prijsindicatie max.
f 400.000,-. Reacties naar:
Brieven onder nr. 31 -1. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• 12e Rommelmarkt Eek-
schuur te Warnsveld, zater-
dag 30 oktober in de Eek-
schuur van 9.30 tot 15.00 uur.

• Donderdag 28 oktober.
Aanvang film 'Jesus' 19.30
uur in de Voorde.

• TE KOOP: professionele
koffiezetautomaat, Filter-
fresh. leder kopje vers gezet.
Tel. 05752-1794.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Post l) i is22 7250 AAVoid i ;
Tdt.-foon 05752 1010

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Komijnekaas
jong -jongbelegen - belegen
500 gram _5.45

_2.19
Roquefort pittige blauwe schapekaas

100 gram_ 3.79

Roombrie President
100 gram

Hamtaart
100 gram

Asperge/Hamsalade
150 gram

2.59

2.65

3.75
Chocolade Schilfentruffels
100 gram 2.75

Vruchtensap diverse smaken

50 ct. korting

'Le Chateau' Notenmix
200 gram

ZOEKT U EEN CADEAU,
WIJ VERZORGEN OOK KAASPLATEAUS.

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

MERS TOPPERS VORDER
Verstoppers Vorden presenteren van 4 november t/m 13 november

een grote WAARDEBONNENAKTIE.
Let op uw brievenbus.

Onderstaande aanbiedingen zijn geldig do.-vr.-zat. 28-29-30 oktober

figere Rundlappen
lllllllfj; 500 gram O.98 u?El

ZATERDAGKRAKER:

LASAGNE
100gram 0,98 OP = OP

KEURKOOPJE:

TARTAARTJES
5 haien 3 betalen

Volgende week: MAGERE SPEKLAPPEN

SPECIAL:

Parijse Kalkoen-
bief stukjes
gevuld met

tartaar + monchou

100 gram 2.85

VLEESWAREN
SPECIAL:

Leverkaas

100gram 0.9O

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

KOGELHARDE

SPRUITEN

PER KILO

ROOMBOTER
CAKE

NU 5,85

GOUDREINETTEN/c/asse/

2 KILO 1 .95

ZATERDAGKRAKER:

Exporttomaten 1 KILO 2.50

MAANDAG
1 NOV.:

PANKLARE
Hutspot

500 gram 1 fcO

DINSDAG
2 NOV.:

PANKLARE
Koolraap

500 gram 1 fcO

WOENSDAG

3 NOV.:

PANKLARE
Worteltjes

500 gram 1 fcO

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

Vruchtenslofje

4,95VOOR

Speculaasbrok

VAN 5,75 VOOR

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



Vlaggen in top bij de opening
van de herinrichting centrum
De Vordense ondernemers kwamen er woensdag maar al te graag voor uit dat ze dolblij waren
dat het centrum van het dorp officieel geopend kon worden. In het hele centrum wapperden de
fraaie vlaggen in de herfstwind zodat het geheel er zeer feestelijk en gezellig uitzag.
De vlaggemasten waren op de trottoirs in multifunctionele putjes geplaatst want het ligt in de
bedoeling om straks in de maand december- wanneer Vorden weer sprookjesachtig verlicht zal
worden - in deze putjes de kerstbomen te zetten.

Behalve het in gebruik nemen van de
verkeersregel installatie in de Dorps-
straat - hetgeen door de jeugd ge-
schiedde doorTim v.d. Berg van groep
3 van de Dorpsschool en namens de
ouderen door de heer P. Takken - was
er nog een officieel tintje aan de hero-
pening gegeven.
In 1931 werd nl. op het Marktplein ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de Vordensche Markt Vereeniging
een dorpspomp geplaatst. Na 30 jaar
buiten werking te zijn geweest, werd de
pomp woensdag weer in ere hersteld.
Burgemeester Kamerling gaf een
ferme ruk aan de zwengel en zie, de ge-
heel gerestaureerde pomp deed waar-
voor hij is 'ingehuurd' nl. water produ-
ceren. Deze handeling diende dus te-
vens als opening van de herinrichting
van het centrum.

Receptie
Ter gelegenheid van deze opening
werd door het gemeentebestuur in ho-
tel Bakker een receptie gegeven. De
aanwezigen werden door burgemees-
ter Kamerling welkom geheten. Hij
toonde zich daarbij verheugd dat de
herinrichting van het dorp een feit is.
"Het is voortreffelijk geworden", aldus
de burgemeester.
Wethouder W.M. Voortman ging ver-
volgens uitgebreid in op de voorge-
schiedenis van deze herinrichting.
Reeds in 1979 werd de bevolking gele-
genheid gegeven meningen kenbaar te
maken over de verkeersveiligheid in de
gemeente. In 1984 vond een eerste be-
sluitvorming plaats.
"We kunnen nu zeggen: vroeger over-
heerste het autoverkeer. Intensiteit,
snelheid en geluidsoverlast bepaalden
en domineerden het straatbeeld. In de

nieuwe situatie is de intensiteit afgeno-
men en de oversteekmogelijkheden
verbeterd. Het doorgaande verkeer
wordt geweerd. Tegelijkertijd vermin-
dert daardoor de geluidsoverlast. De
snelheid is door verschillende maatre-
gelen uit het verkeer gehaald. De rij-
baan is versmald tot 6.50 m en visueel
ondersteund door het plaatsen van bo-
men. Door deze rijbaanversmalling
moet het autoverkeer nu beter op alle
deelnemers letten. Er is geen ruimte
meer voor snel inhalen en dubbel par-
keren", zo sprak wethouder Voortman.
Naast de verbetering van de verkeers-
veiligheid behoorde tevens het ver-
fraaien van het dorpscentrum tot de
doelstellingen. Wethouder Voortman:
"Het plangebied van de herinrichting
behelst het feitelijke centrumgebied
rondom de kerk en de Dorpsstraat, de
Zutphenseweg, de Raadhuisstraat en
de Burgemeester Galleestraat. Het aan-
tal parkeerplaatsen is met vijf afgeno-
men waardoor overigens compensatie
is geboden door de aanleg van een be-
voorradingsweg achter de winkels. Te-
vens blijft het kerkplein als parkeer-en
marktterrein bruikbaar".
Hij wees er tevens op dat reeds aanwe-
zige paardekastanjes langs de Dorps-
straat zijn op-en aangevuld. Een aantal
nieuwe bomen zullen nog geplant wor-
den.

Bakermat
Wethouder Voortman wees erop dat de
Vordense Ondernemers Vereniging
(VOV) aan de bakermat stond van de
planvorming en de herinrichting. "Het
oorspronkelijke ontwerp was een geza-
menlijk initiatief van de gemeente en
de VOV. Al die jaren heeft de VOV zich
actief getoond en met name wil ik op

deze plaats de verdienste van de heer
W. Polman, oud-voorzitter van de VOV
benadrukken. Verder hebben wij veel
lof voor het contact tijdens de uitvoe-
ring met deze vereniging, waarbij ik
met name de heerG.Harmsen wil noe-
men", zo sprak de heer Voortman.
Tijdens de receptie werd tevens het
woord gevoerd door de voorzitter van
de VOV mevr. Henny Sueters. "Wij
hebben als VOV van het begin af aan
meegedacht. Wij wilden beslist niet het
totale verkeer uit het dorp weren. Dat
zou de doodsteek voor ondernemend
Vorden hebben betekend. Dit was voor
ons aanleiding om op de barricades te
gaan.Tot zelfs aan een protestmars toe.
Ik denk de eerste en enige protestmars
ooit in Vorden gehouden. Dit protest
heeft mede geleid tot omleiding van al-
leen het vrachtverkeer", zo sprak mevr.
Sueters. Zij wees tevens op de aanleg
van de bevoorradingsweg, een initia-
tiefvan de VOV'Deze weg wordt door
ons de 'Columbusweg' genoemd, per-
soonlijk zou ik deze weg bijna de 'Pol-
manweg' noemen", zo sprak zij.

O.i. is de firma Polman belangheb-
bende. W^iouder Lenselinkweg of
de wetnVIder Banninkweg zou
meer geslaagd zijn, daar deze wet-
houders al in de 70-er jaren reeds
dit plan hebben geopperd om de
weg door te trekken. (Red.)

De VOV-voorzitterhad ook nog een ge-
schenk voor de gemeente in petto. Zij
bood namens de ondernemers een zil-
verlinde aan oftewel de 'Tilia-tomen-
tosa', welke inmiddels is geplaatst voor
de ABN Amro."U moet dit zien als een
blijk van waardering voor de goede sa-
menwerking".

Aanbieding zilverlinde aan gemeente

Ingebruikstelling verkeersregelinstallatie

Koetsenrit besloot festiviteiten rondom
de herinrichting van het dorp

De afgelopen week is het centrum van het dorp feestelijk geopend. Zaterdagmiddag
bestond er gelegenheid voor zowel jong als oud de gehele inrichting zittend in een
koets te beldjken. In totaal maakten hiervan zo'n honderd personen gebruik.

De ritten werden verzorgd door de aan-
spanning In de Reep'n. Na afloop bood
de VOV alle deelnemers koffie met ge-
bak aan. Het was trouwens toch een ge-
zellige boel deze zaterdag, want het
dweüorkest met de toepasselijke naam
't Looporkest, zorgde voor leuke dixie-
landmuziek.
De koetsenritten vormden een afslui-
ting van tal van activiteiten die de afge-
lopen dagen door de VOV (Vordense
Ondernemers Vereniging) en het ge-
meentebestuur ter gelegenheid van de
officiële opening van het centrum van
het dorp werden georganiseerd.
De jeugd vermaakte zich opperbest bij
de voorstelling van de theatergroep
'Apekop'. Ruim 300 kinderen waren
naar De Herberg gekomen om te genie-
ten van de malle fratsen van 'Apekop'.
Allerhande goocheltrucs en niet te ver-
geten een wel zeer buitengewoon

exentrieke xylofoon: de jeugd smulde.
Voorde wat'grotere'jeugd was er even-
eens in De Herberg een optreden van
'The Swinging Soul Machine' en een
gastoptreden van Marco Borseto.
Deze Alkmaarse zanger dankt zijn be-
kendheid aan het feit dat hij een paar
jaar geleden de finale won van de
Soundmix Show. In De Herberg trak-
teerde Marco zijn Vordense fans onder
meer op liedjes uit zijn twee CD's geti-
teld 'Une donna cosé' en 'Sento'. Het
lied (destijds een tut) 'At this moment'
ontbrak uiteraard niet. •
Voor de wat 'oudere'Vordenaren stond
er in 't Pantoffeltje een optreden van
het populaire echtpaar uit het Twentse
land Gert en Hermien op het pro-
gramma. Ook hier een volle bak. Op-
merkelijk daarbij toch wel de vele
'grijze haren' in de zaal. Dus de eerbied
die Gert voor deze grijze haren bezong,

ging er natuurlijk in als koek. Evenals
de rondfladderende duiven op de Dam
en een medley van bekende nummers
van Boney M. Ja, Gert en Hermien we-
ten een zaal nog altijd plat te krijgen.
En wat te denken van de 'outfit' van
Hermien. Ook dat mocht worden ge-
zien!
Zaterdagavond hebben de onderne-
mers tijdens een feestavond ter gele-
genheid van het 45-jarig bestaan van de
VOV in zaal Eykelkamp nog een poos
na kunnen praten over de feestweek
die zeer geslaagd genoemd mag wor-
den en die zowel voor jong als oud wat
in petto had.
Mevr. Henny Sueters, voorzitter van de
VOV, bedankte in de persoon van Hans
Huinink de activiteitencommissie die'
zoveel werk heeft verzet om de feest-
week 'rond'te krijgen. Overigens wacht
deze commissie de komende jaren op-
nieuw een drukke periode, want de
VOV is voornemens om straks het gou-
den jubileum met veel tam-tam te vie-
ren.
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'Wij willen een goedprodukt leveren'

't Kapperskollektief bestaat 127: jaar

"De klant eist steeds meer service en kwaliteit van ons. Als kapper kun je dan twee
dingen doen: je daar niets van aantrekken of juist zorgen voor kwalitatief zeer goed
personeel. Wy kiezen voor die laatste werkwijze. We willen namelijk allemaal een
goed produkt afleveren waar de klanten tevreden over zijn", aldus Ron Schmitz, voor-
zitter van 't Kapperskollektief.

Zondag 24 oktober vierde 't Kappers-
kollektief haar twaalfeneenhalf jarig
bestaan in zalencentrum De Luifel in
Ruurlo. In totaal zijn er dertien kap-
perszaken uit Twente en de Achter-
hoek aangesloten bij deze groep. "Wij
vonden destijds dat er te weinig ge-
beurde op het creatieve vlak. Je kunt je
personeel wel een paar avonden per
jaar naar de bestaande technische clubs
sturen, maar wij denken op deze ma-
nier er nog wat extra's aan toe te kun-
nen voegen. De klant staat als mens bij
ons centraal. Daar leggen wij de nadruk
op. We hebben toen de handen ineen
geslagen en gezocht naar andere moge-
lijkheden. Op die manier is 't Kappers-
kollektief ontstaan", aldus salonhou-
der Jim Heersink uit Vorden.

Trainingsavonden
Per jaar worden er door 't Kapperskol-

lektief zo'n twintig trainingsavonden
gehouden. Daarvoor komen de beste
kappers uit binnen-en buitenland naar
het oosten van het land toe. "Vandaag
geeft Eric Brouwer een demonstratie.
Hij was tot voor kort artistiek manager
bij Ad Peters. In de kapperswereld is
dat een zeer bekende naam", zegt coif-
feur Wim Masman uit Ruurlo. "Maar
we halen ze dus ook uit het buiten-
land", vult voorzitter Ron Schmitz hem
aan. "Je ziet nu heel duidelijk dat het
modebeeld in Nederland stilstaat.
Voor nieuwe trends moet je op het
ogenblik in het buitenland zijn. We
hebben de laatste jaren dan ook hele
goede contacten opgebouwd met de
kapperswereld in België, Londen en
Parijs. Daarnaast trekken we er met het
kollektief ook regelmatig op uit. De
reacties in zowel Bourges als Parijs wa-
ren zo overweldigend, dat we mis-

schien binnenkort nog wel een keer
naar Frankrijk gaan".

Inzet
Voorzitter Ron Schmitz is zich er van
bewust dat de dertien ondernemers
heel veel inzet vragen van hun mede-
werkers. "Maar het mes snijdt van twee
kanten. Als je als kapper een goede en
brede vakkennis hebt, dan ga je met
plezier naar je werk. En dat is iets dat
wij heel erg belangrijk vinden. Want
niets is vervelender dan een werkne-
mer die er de pest in heeft",
't Kappe^fellektief bestaat uit de vol-
gende o^Fyven: Tonell Haarmode/
Winterswijk, Kapsalon Wim Masman/
Ruurlo, Frans Passchier Haarmode/
Keijenborg, Kapsalon Bosman/Win-
terswijk, Bibob Haarmode/Nijverdal,
Kapsaloj^kan Fischer/Deventer, Kap-
salon /SPGroenlo, Salon André/
Lichtenvoorde, Kapsalon Pot-Servaas/
Brummen, Jim Heersink Haarmode/
Vorden/Dieren/Nijmegen, Bennie's
Barbershop/Doesburg, Henny Volkers
Haarmode/Markelo en Schmitz Haar-
mode/Terborg.

naar vrijheid en vervulling, vanuit de
omheining en de beperktheid van het
bestaan (terugkeren motief van hek of
raster).
De tentoonstelling zal te bezichtigen
zijn van 2 tot en met 27 november. De
openingstijden zijn gelijk aan die van
de bibliotheek.

Amnesty
International
Amnesty International is op 20 okto-
ber een grote internationale aktie
gestart tegen politieke moorden en
'verdwijningen'. In Nederland wordt
gewerkt aan twaalf gevallen van poli-
tieke moorden of verdwijningen. In
de regio Oost-Gelderland werkt men
samen met de regio Twente aan het
'geval' Sara Cristina Chan Chan
Medina. Dit is een jonge vrouw, die in
1989, toen ze twintig jaar was, ver-
dween.
Zij was fotografe voor FENASTRAS,
de Nationale Vakbond Federatie van
Salvadoraanse Arbeiders, en was lid
van het vrouwencomité van de fede-
ratie. De moeder van Sara Cristina
heeft overal gezocht, heel veel brie-
ven geschreven naar de president,
parlementsleden, het opperste Ge-
rechtshof, de aartsbisschop en de
minister van Defensie. Ondanks al
haar inspanningen komt zij niet achter
de verblijfplaats van haar dochter. De
luchtmacht beweerde dat zij overge-
bracht was naar de politie. De politie
ontkende dat men haar vasthield.
De aktie is officieel gestart op 20
oktober in Den Haag. Daar werden de
rapporten over politieke moorden en
verdwijningen aangeboden aan 12
Tweede Kamerleden.
Gezeten in een auto met een groot
bill-board met daarop een foto van de
persoon waarvoor aandacht gevraagd
wordt, gingen de Kamerleden naar de
ambassades van het land van her-
komst van deze persoon. Vervolgens
kwam een auto met bill-^»d en de
rapporten naar Doetinchem. Onder
begeleiding van een trom kwam men
via de markt van Doetinchem naar
zaal Wildenbeest.
Ook Radio Gelderland nameen rap-
port in ontvangst. Do^B)p deze
manier de publiciteit te zoeiten hoopt
Amnesty dat er aandacht komt voor
de twaalf vermiste personen.
Vaak is dit de enige mogelijkheid om
politieke gevangen vrij te krijgen, en
nieuwe verdwijningen te voorkomen.

l\iinkeuringen
De commissie die zich bezighoudt
met de tuinkeuringen hebben hun
werk er voor 1993 weer opzitten.
Evenals voorgaande jaren is er ook dit
keer drie keer een keuring geweest,
t.w. een voorjaars-zomer- en najaars-
keuring. Maandagavond 8 november
zullen de prijswinnaars in het Dorps-
centrum bekend worden gemaakt.
Alle deelnemers, die zich voor deze
tuinkeuringen hebben opgegeven zul-
len die avond een attentie ontvangen.
Voor de pauze wordt er een diapresen-
tatie vertoond over Vordense tuinen
en natuuropnames. De heer Loman
zal daarbij uitleg geven. De dia's zijn
gemaakt door mevrouw Pelgrum. De
toegang tot deze bijeenkomst is gratis
(zie advertentie).

Verhalenwedstrijd
in Gelderland
Onder het motto 'Hallo, hallo, wie
schrijft er mee?' organiseren biblio-
theken in samenwerking met Omroep
Gelderland een unieke verhalenwed-
strijd voor kinderen van 8 tot en met
12 jaar. Jan Terlouw heeft het startver-
haal geschreven, dat de kinderen
moeten afmaken. Het verhaal draait
om het thema 'Vriendjes, maatjes,
kameraadjes'. Op 23 oktober zullen
de prijswinnaars bekend gemaakt
worden in een rechtstreekse uitzen-
ding van Omroep Gelderland. In de
categorie 8 tot en met l O jaar van de
inzendingen uit Vorden is gekozen
MARJOLEIN VAN OLST en in de
categorie 11 en 12 jaar PAUL ILB-
RINK. Zij ontvangen een boekenbon.

KPO Vierakker
Dinsdag 19 oktober had men de maan-
delijkse bijeenkomst. Na het wel-
komstwoord van de voorzitter werd er
een openingsgedicht voorgelezen.
Na het lezen van de notulen en de me-

dedelingen, werd het woord gegeven
aan pastor Dinie Booyink van PI 'de
Kruisberg' te Doetinchem. Zij was
eerst maatschappelijk werkster en is op
29-jarige leeftijd begonnen met het
pastorale werk. Na stage gelopen te
hebben in het Radboutziekenhuis
werd ze aangesteld bij 'de Kruisberg'.
Hier zijn twee gevangenissen en in de
toekomst komt er een huis van bewa-
ring. De Kruisberg is een halfopen in-
richting met een psychische beveili-
ging. Er zijn hier drie richtingen, dat wil
zeggen drie weekenden verblijf en één
weekend vrij, of hele dagen werken en
weekends vrij of alleen overdag wer-
ken en 's-avonds naar huis.
Ook is er de DOC (drugsvrij opvang
centrum). Hier kunnen dertig mensen
terecht die verslaafd zijn en proberen
weer af te kicken. Iemand die van de
drugs af raakt, is een dag of tien goed
ziek. Geestelijke verslaving kan nog
vijf tot tien jaar aanhouden om er hele-
maal af te zijn. Drugsverslaafden ko-
men vaak in de criminaliteit terecht
omdat ze zoveel geld nodig hebben. Ze
beginnen vaak met cocaïne met als ge-
volg dat ze steeds meer nodig hebben.
De meesten hebben nog wel werk
maar op den duur gaan ze dat steeds
slechter doen met als gevolg dat ze wor-
den ontslagen. Drugsverslaafden leven
vaak in de nachtelijke uren en overdag
slapen ze.
De gymoefeningen die ze krijgen zijn
erg zwaar. Ook is er de PVI (peniten-
tiaire vormings inrichting) waar de ge-
vangenen de hele dag werkzaamheden
verrichten. Pastor Booyink kan hen be-
zoeken en gesprekken mee voeren en
zogenaamde introductiedagen met ge-
detineerden houden met o.a. kerk-
diensten.
Het was een geweldig interessante
avond d ie zeker voor herhaling vatbaar
is. De voorzitter dankte haar hiervoor
en bood een attentie aan.

Opbrengst kollekte
De gehouden kollekte voor de Nier-
stichting heeft mooie resultaat van

f 11.498,15 opgeleverd. Dank aan alle
gevers en tevens alle kollektanten die
zich hiervoor ingezet hebben.

Geslaagd
Op het te Meppel gehouden examen
van de Stichting Vakopleiding Schil-
dersbedrijf behaalde Michel Beeftink
het diploma gezel. Hij ontving zijn op-
leiding aan de streekschool te Doetin-
chem en is werkzaam bij Schildersbe-
drijf Boerstoel.

Knipkunst in de
galerie
van de bibliotheek
Kees de Bruïne (1923) is emeritus pre-
dikant. Hij heeft zijn hele leven ge te-
kent ("ik ben geloof ik met een teken-
potlood in de hand geboren"). In de
zestiger jaren kwam hij in contact met
Hil Bottema, kenner van volkskunst en
begaafd knipster, toen begon hij zelf
'met de schaar te tekenen'. Men treft in
zijn werk volkskunstmotieven aan, er
zijn prenten uit de bijbelse geschiede-
nis, stemmingsbeelden, anecdotes en
portretten. Voor de doop en huwelijk,
jubüea en andere gedenkwaardige
dagen zijn knipsels in opdracht vervaar-
digd. Ook zijn kerst- en andere wens-
kaarten tentoon gesteld. Hij werkt,
naar de traditie, met zwart-wit, maar ex-
perimenteert ook met meerkleuren-
knipsels. Het gereedschap bestaat uit
een klein schaartje en een scalpelmes,
soms wordt papier gescheurd om de
contrasten te verzachten of om een gril-
lige lijn te verkrijgen. Bij de tekeningen
is gebruik gemaakt van grafiet, houts-
kool, crayon en oost-indische inkt.
Het decoratieve element dat in de
volkskunst vaak de eerste plaats in-
neemt, heeft in het hier tentoon ge-
stelde werk veeleer een dienende func-
tie: de meeste prenten van De Bruïne
willen een verhaal vertellen. Vaak is het
thema te herkennen van verlangen

MAAK ONS DORP
NIET BEKAKT

Kollekte Geestelijk
Gehandicapten
Deze kollekte werd gehouden van 11-
16 oktober en heeft in Leesten/Vierak-
ker/Wichmond het mooie bedrag van f
1.916,- opgebracht. Dank aan alle ge-
vers en kollektanten voor hun inzet.

Schoenenaktie
'Concordia' een
succes
Leden van de muziekvereniging
'Concordia' hebben zaterdag zoveel
schoenen opgehaald dat de schuur
van de familie Heuvelink aan de
Almenseweg tot aan de nok is gevuld.
Het ligt dan ook in de bedoeling een
dergelijke ophaaldag in het voorjaar
nog een keer te herhalen. 'Concordia'
hoopt dan ook dat de Vordenaren de
komende maanden hun oude schoe-
nen niet weg zullen gooien. De schoe-
nen die zaterdag zijn opgehaald zul-
len voor hergebruik naar de Derde
Wereld worden verscheept.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
"De Hietkamps heb ok opebeld, wi'j gaot venaovund neet nao Gert en
Hermien."
"En zee woll'n d'r zo graag hen, waorumme geet dat neet deur?"
"Jao, wat daor precies an de hand was wet ik neet, wi'j zoll'n venaovund
maor bi'j eur op de koffie komm'n."
Eerluk ezeg von'k 't bes, zo'n fan bun'k neet van die luu die vandage in de
karke halleluja staot te zingen en margen naakt in de 'pleeboy' staot at ze
eur teminste geld genog biedt.

Too'wzo tegen half negen bi'j Hietkamp de kokken inkwamm'n zat Harm
nog te etten.
"Zo te zien bu'w nog an de vrogge kante, wi'j komp toch neet ongeleagen?"
Onderhand zaoge wi'j ok dat Harm un pleister veur 't heuf hadde.
"Oh nee", zei Toos,"Harm is vandage met de konte in de botter evall'n en
de gevolgen zit daor, maor laote 't ow zelf maor vetell'n."
"Jao, da's un ampart verhaal", begon Harm die nogal slaöperug uut de
ogen kek. "Ik mosse vanmeddag nao de bibliotheek un paar buuke weg-
brengen, too'k weer buuten kwamme leep t'r un heel stel nao 't markplein,
'k Wol 's zeen wat dat te beduun had dus sloffen ik maor met. Un paar luu
van de VW, die 'k goed kennen leien mien uut dat de pompe inewi'jd zol
wodd'n.
Un paar notabelen moggen un glaesken drinken van den drab die d'r nao
baoven kwam en too ging 't wieter nao de Amro opan. Uut ni'jsgierugheid
leep ik maor met en kon toen zeen hoe de pas epotte boom deur de winke-
liers oaver edragen wieran de gemeente. Waarn ze mooi van dat ding af,'t
had ok al geld zat ekost.
Too ging't weer op Bakker an."Gaot toch met",zeien ze tegen mien,al wa'j
d'r kriegt is metenommen en 't geet toch van 'n groten hoop af, wi'j bunt
trouwens ok vanmargen pas uut eneudugd deur de tillefoon, messchien
heb ze ow ok wel vegetten."
"Ik hoeven gelukkug gin mense te filseteern, wi'j konnen d'r zo gaon zitt'n
en too wodd'n de glaeskes voledaon. Koffie met un zwanehalze hadd'n ze
veur de tied al ehad. Eers mosse wi'j luustern nao un lang vehaal van de
wetholder waor'k zo wat bi'j in slaop veele en too kreeg mevrouw Sueters
't woord. Maor die wis hoo ze zich gedragen mos: kort maor krachtug en
duudeluk! (Daor heb de winkeliers un goeien an.) En too ging 't wieter,
borreltjes, biertjes en hapjes, van alles zat. En ik wodd'n zat. Da's te zeg-
gen: ik was un betjen draajerug in de kop. Weer bi'j huus struukel'n ik bi'j 't
afstapp'n oaver un harke en raak'n met 't heuf de pompekaste, vandaor die
pleister."

"Ko'j dat allemaole eigeluk wel doen, zo zonder uutneuduging?"
"Och, a'k de schuure klaor hebbe, za'k B en W wel 's vraogen of ze d'r un
borrel op komp drinken."
Maor of ze dat doet mo'w maor afwachten, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Mister X
We zijn de ontknoping van de
nieuwe Prins nabij. Wie zwaait de
scepter over het Deurdreajersdarp.
Wie o, wie mag zich Prins Carnaval
noemen? Of wordt het weer een Prin-
ses?
Wie de nieuwe Prins of Prinses 1993/
94 wordt, kunt mogelijk geraden wor-
den wanneer de komende drie we-
ken de aanwijzingen in Contact wor-
den gelezen.

Hier volgt de eerste aanwijzing:
- Heeft 30 april er iets mee te

maken?
— Hij/zij kent Vorden op z'n duimpje.
- Hij/zij haalt regelmatig de krant.

De bekendmaking van de nieuwe
Prins of Prinses vindt plaats op 13
november in De Herberg. Volgende
week volgen er weer enkele aanwij-
zingen.

Weekendrecept
Vlogman

HACHEE

Bereidingstijd: 20 minuten

Stooftijd: r/2-2 uur

Benodigdheden voor 4 personen:
500 gram rundvlees, in dobbelsteentjes gesneden; 3 grof gesnipperde
uien; 60 gram margarine of boter; 40 gram bloem; '/2 liter bouillon; l
eetlepel azijn; l laurierblad; 2 kruidnagels; zout en peper.

Benodigd keukengerei: braadpan

Bereidingswijze:
Smelt de margarine in de braadpan. Doe de snippers ui erbij als de marga-
rine begint te kleuren en het schuim wegtrekt. Bak de snippers ui licht-
bruin en neem ze met zo min mogelijk vet uit de pan. Bak de stukjes vlees
in vrij korte tijd mooi bruin. Temper de warmtebron. Strooi de bloem over
het vlees en roer alles goed door elkaar. Laat de inhoud van de pan op een
laaggedraaide warmtebron heet worden. Giet de bouillon al roerend bij
het vlees. Blijf roeren tot de hachee kookt en bindt. Voeg de azijn, het lau-
rierblad en de kruidnagels toe. Sluit de pan en laat het vlees gaarstoven.
Roer regelmatig de inhoud van de pan om, om aanbranden te voorkomen.
Doe na l uur stoven de snippers ui bij de hachee. Controleer of de hachee
gaar is en maak deze op smaak af met peper en eventueel zout en wat azijn.

Wijntip:
Een fruitige rode wijn smaakt heerlijk bij dit gerecht.

Tip van de kok:
Serveer de hachee met rijst of gekookte aardappels en als groente
gekookte bietjes of rodekool met appeltjes. Bind de hachee met 20 gram
aangemaakt aardappelmeel als het vlees gaar is. Dan is de kans op aan-
branden veel kleiner. De bloem vervalt dan. Een scheutje rode wijn of
donker bier geven de hachee een speciale smaak. Een restje hachee wordt
met wat zilveruitjes en stukjes augurk omgetoverd tot jachtschotel die
zich prima leent als hapje bij de lunch.



Lammers Dames-

mode heeft wel

ZONDAG 31 OKTOBER

LIVE-MUZIEK

The Katzenjammer Kidz
ZATERDAG 13 NOVEMBER

K.G.B. + KAS BENDJEN

bodeqaDoaeaa

t }Mtaffrftjt
E)orpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

EEN ZACHTE
PRIJS VOOR

PERFECTE n°rmaaiz°
F W A I T T C T T gepriJsdevesten

KïïALll l j l l en pullovers nu

voor een vriendenprijs. Bijvoorbeeld een

prachtig vest nu voor maar "J 'ÏCJ

-m^J£\

Rolluiken van Holtslag

Holtslag Ruurio is U graag van dienst bij de keuze van rolluiken, die
Uw huis heerlijk koel houden op warme zomerdagen, maar ook

geluids- en warmteisolerend zijn en het inbrekers deksels moeilijk
maken om binnen te komen, bijvoorbeeld als U vakantie viert.

Een aanwinst voor uw

garderobe, en een must

voor deze koude dagen

Een heerlijke trui

met winterse motie-

ven. Nu voor maar

Een comfortabel mouw-

loos vest, in modieuze

kleuren en bestaande

Nu voor maar

HOLTSLAG RUURLO
45 jaar Bouwkundig

Spoorstraat 28, Ruurio, Telefoon (05735) 2000
Geopend ma. t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag koopavond.

Zaterdags geopend van 09.00 - 13.00 uur.

Groenspecialist G.J. Bosman Hengelo (GW.)
Najaarsaanbieding: HAAGCONIFEREN 80 cm 4,00 - 100 cm 5,50 - 120 cm 7,00 - 160

cm 12,50; BUXUS 25 cm 2,25; BEUKEN voor hagen 80 cm 1,25;
mooie grote RHODODENDRONS vanaf 10,00.
EN ZEER VEEL ANDERE SOORTEN! SCHERPE PRIJZEN!!

OOK VOOR: TUINTURF, BOOMSCHORS, CHAMPIGNONMEST, ZWARTE
GROND en STRAATZAND (dit hebben wij ook los, dus veel voorde-
liger), NATUURSTEEN van 5 tot 75 cm, POTGROND, BEMESTE
TUINAARDE 3 zak a 40 Itr. 9,00.
AANLEG + ONDERHOUD VAN TUINEN + SIERBESTRATING

Elke zaterdag verkoop
van TUINPUNTEN in
groot assortiment tegen

SCHERPE PRUZEN,

Vraagt u eens
vrijblijvend informatie

Rondweg

GJ. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo GLd. - Tel. (05753) 2619 - Fax (05753) 2693

ff
3 Tankstation

Doetinchem

GROENSPECIALIST
GJ. BOSMAN

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971
Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980

Doctinchcm Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

Volop haagconiferen en heesters
van eigen kwekerij.
Zeer scherp geprijsd.

Verkoop op onze kwekerij aan de
Hamsveldseweg, Kranenburg.
Zaterdags vanaf 9.00 uur en
na afspraak.

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Ganzensteeg 6 - VORDEN
Tel. 05752-6525 b.g.g. 6722

EXCLUSIEVE WONINGEN

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

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

bel voor een afspraak:

BPC
BOuwpuinccnTRum
exploitatiemaatschappij hengelo gld. bv

Banninkstraat21. Tel. 05753-2588

Visitekaartjes

Vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober

SLAPEN
INFORMATIEDAGEN

Alles wat u moet weten over verantwoord slapen • Demonstratie bodems en matrassen

• Persoonlijk advies voor individuele wensen

LATTOFLEX BEDSYSTEEM PULLLMAN BOXSPRINGS

Voorlichting
over het
allernieuwste
computer-
gestuurde
meetbed

Ontdek het comfort van
het slapen op een box-
spring-combinatie

CASCADE WATERBEDDEN

De laatste ontwikke-
lingen op het gebied
van slapen op water.

VERSTELBARE BODEMS

Demonstratie van de vele
mogelijkheden van een
verstelbaar bed.

Vrijdag 29 oktober van 9.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 30 oktober van 9.00 tot 16.30 uur

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gid. Telefoon 05753 - 1286

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVnnlrn
Telefoon 05752 1010

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

mode voor
X «Lhet héle gezift

IT
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fashlon

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

Dames u kunt nu heerlijk
warm de winter in

want deze week geven wij op alle

ƒ20,-
korting

Deze week hebben wij al
prachtige damesjacks

vanaf ƒ 49,95
(deze aanbieding geldt niet voor filiaal Didam)

PROFITEER VAN DEZE
SUPERAANBIEDING

OOP WEL EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE



CAFE-RESTAURANT

De
Dorpsstraat 11 - 7261 AT Ruurlo
Tel. 05735-1312

in het van Ruurlo

WINTER
GERECHTEN

ERWTENSOEP

LINZENSOEP

HUMPKESSOEP
per kop f 6,00
portie f 12,00

geserveerd met roggebrood en spek

DIVERSE SOORTEN STAMPPOT
METGARNITUUR A> , f 17,00

bV EXCLUSIEVE IMPORT/EXPORT

zoekt op korte termijn:

DUIZENDPOOT
TOT UW WERKZAAMHEDEN ZULLEN BEHOREN:
— Telefonische kontakten met kliënten en leveranciers.
— Orderaanname, orderverzameling/verzending.
— Administratieve werkzaamheden w.o. facturering m.b.v. een PC.

U DIENT AAN DE VOLGENDE VERWACHTINGEN TE BEANTWOORDEN:
— Een goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Engelse en Duitse taal.
— Voldoende administratieve- en computerkennis.
— Na een inwerkperiode zelfstandig kunnen werken.
— Representatief en voorkomend.
— Uw leeftijd is 1 8/1 9 jaar.
—Opleiding MEAO /MOS.

Wij verzoeken u schriftelijk te solliciteren voor 5 november a.s.
Uw sollicitatie kunt u richten aan:

EXCLUSIEVE IMPORT/EXPORT

Postbus 98 — 7260 AB RUURLO

Tonny Jurtiërts
AUTOSCHADE

^HEQSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Zink- en dakbedekkingswerk is één vlfTonze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede iAt ie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

VOOR DE HAAG:

BLAUWE CONIFEER
ca. 1.20 m

10voor

BLAUWE CONIFEER
ca. 1.90m

10voor

GROENE CONIFEER
ca. 1.90m HOC

10voor l£üi

ca. 1.20m 4 A
LIGUSTER
m

10 voor

BUXUS

10voor l f .OU

BIGGEVOEDER^
PROGRAMMA

WORDEN
RuurfoMw*g 65», Vonten

T«l. 05752-3671

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

Op 3/1, 17/1 en 14/3 gaan
wij naar de

VIJF-UUR SHOW
bij RTL 4

HEIJINK
VIERT DEZE MAAND

25 JAAR WONINGINRICHTING
AAN DE RUURLOSEWEG 2.

Door de aanleg van de Rondweg moest Heijink de zaak verplaatsen, zo ook de
naam 'de Spannevogel' (hetgeen vlinder betekent).

Daarom houden wij

OPEN HUIS
s

OP ZATERDAG 30 OKT. a.s. van 8.30-16.00 uur
EN ZONDAG 31 OKT. a.s. van 11.00-17.00 uur

Tijdens deze 2 dagen geven wij

10% KO RTIIM G
OP MEUBELEN - GORDIJNEN EN TAPIJTEN

Graag tot ziens in onze showroom met 2.500 m2 woonplezier!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

NU BINNEN
Nieuwe kollektie

Nike

L O C H E M
Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

Vertrek:
Vorden 14.00 uur
Zutphen14.15uur

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

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14

VOORST '

Tel. 05758-1334

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

't
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend beroepsonderwijs

Het Hoge 41 en Nieuwstad 49

Postbus 65
7250 AB Vorden

Telefoon 05752-1155

Op vrijdag 5 november a.s.
wordt na een ingrijpende
verbouwing het gebouw aan
het Hoge heropend.

Van 17.00 tot 18.30 uur zijn
oud-leerlingen en hun ouders
van harte welkom om het
vernieuwde gebouw te komen
bekijken.

diepvriespakketten
halve varkens
runderbouten

EN HET VERZORGEN VAN AL UW

huisslachtingen

GEHEEL NAAR UW WENSEN DIEPVRIES-
KLAAR. VAN ROLLADE TOT 'NAEGELHOLT'.
HET BIJ ONS INPAKKEN EN VOORVRIEZEN

IS NATUURLIJK GRATIS.

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN OF
MAAK EEN AFSPRAAK.

slagerij Eggink
BORCULOSEWEG 14-RUURLO

TEL (05735)1337

AS\S*;N\«v9 r^cv.

Help mee aan verbetering van de behandeling

van kankerpatiënten. BlijXgcven, alstublieft .

N E D E R L A N D S E

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

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

BRUIDSINFO
ZONDAG 31 OKTOBER 1993 BIJ CAFE-REST.-ZAAL "DE ENGEL"
IN STEENDEREN VAN 11.00-1700 UUR. VRIJ ENTREE

BRUIDSHUIS BEUER BESSELINK,
BELTRUM-ENSCHEDE

FOTO HANS TEMMINK,
HENGELO GLD.

ECHTE BAKKER HANS SLUUTER,
STEENDEREN

BLOEMSIERKUNST
KLOMPENHOUWER
HARMSEN, STEENDEREN

DRUKKERIJ WEEVERS,

VORDEN

TAXIBEDRIJF RADSTAKE

VOORST

DAMES EN HEREN

KAPSALON REINTJES,
TOLDUK

HAARBOETIEK REINTJES,
TOLDUK

RABO BANK,
STEENDEREN

JUWELIER
SLOTBOOM, ZUTPHEN

CAFE-REST.-ZAAL
"DE ENGEL",
STEENDEREN

TROUWKOETSEN
STALHOUDERIJ KARJQL,,
BAAK

CAFE-REST.-ZAAL "DE ENGEL", DB. A. ARIÊNSSTR. 1, STEENDEREN, 05755-1203

****

P.P.M. BAND
••iilRDAG 6 NOV.I
BREAK & THE TRAMPS

VRIJDAG v.a 20.30 uur

DAN C E PARI 'Y
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232



Het hele jaar door heeft de SWOV
aandacht besteed aan 'Het Euro-
pese Jaar voor de Ouderen'. Er is
gefietst en gewandeld, er zijn
toneelvoorstellingen en diamidda-
gen geweest, er waren een fotowed-
strijd en speciale rondleidingen en
noemt u maar op. In totaal een pro-
gramma van zo'n dertig punten dat
er op gericht was 55-plussers te
laten zien hoeveel activiteiten er in
onze gemeente worden georgani-
seerd, waar je aan kunt deelnemen.
Over het algemeen mochten al die
activiteiten zich verheugen in een
goede belangstelling. En ze gaan
door tot op 6 december, tegelijk met
het openen van de foto-tentoonstel-
ling 'Beeld-schoon Vorden' het
'Jaar voor de Ouderen' in onze
gemeente officieel zal worden geslo-
ten. Maar eerst is er in de maand
november nog een serie 'open les-
sen' voor 55+-ers op het gebied van
de gymnastiek en andere bewe-
gingssporten.

Dank zij de medewerking van vereni-
gingen en particulieren kunnen oude-
ren in de tweede week van november
een 'open les' bijwonen voor de
onderwerpen gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
Leidsters en sportleraren hebben een
of enkele uren uitgetrokken om senio-
ren via zo'n openbare les kennis te
laten maken met hun sport. Er zijn in
Vorden en Wichmond vier uren
waarop u welkom bent om deel te
nemen aan een uurtje gymnastiek.
Uiteraard is het programma aangepast
en is het uur vooral bestemd om u te
laten zien dat het verstandig is zolang
mogelijk de spieren los te houden.
Hetzelfde geldt voor een uur 'sport en
spel'-beoefening in de Sporthal 't
Jebbink. Verder is er in Vorden en

Wichmond gelegenheid om mee te
doen aan een uurtje volksdansen. Het
gaat in 't begin misschien wat onwen-
nig, maar de kans is groot dat u er ple-
zier in krijgt en deze demonstratieles
het begin is van een boeiende hobby
die nog goed is voor de gezondheid
ook. En de in ons dorp bij vele popu-
laire zwemleraar Oom Arie heeft
twee uur uitgetrokken om senioren te
leren 'bewegen in het water' in het
overdekte zwembad van de hr Jansen
van de Berg. Al die lessen zijn gratis;
uiteraard zijn er, voor wie in de toe-
komst wil blijven meedoen, wel kos-
ten verbonden aan deze vormen van
sportbeoefening.

De dagen en uren

De open lessen voor gymnastiek voor
55+ tot 65+ zijn in Vorden gepland op
dinsdag 9 november in de sporthal 't
Jebbink en voor 65+-ers in het Dorps-
centrum op woensdag 10 november.
In Wichmond is er gymnastiek voor
55+ tot 65+ op donderdag 11 novem-
ber. De 'Sport en Spel'-les wordt
gegeven in de Sporthal 't Jebbink op
maandag 8 november. Volksdansen
kunt u in Vorden op woensdag 10
november en in Wichmond op dins-
dag 9 november. En wie meer wil
'bewegen in water' is welkom in de
Christinalaan (nr 16) op donderdag 11
november. Voor de uren kunt u de
advertentie raadplegen die in dit num-
mer van 'Contact' is opgenomen.
De Werkgroep van de SWOV, die
deze serie 'open lessen' heeft georga-
niseerd, wil de besturen en personen
die hieraan hebben meegewerkt har-
telijk danken voor deze mogelijkheid
senioren te laten ontdekken hoe
belangrijk het is in beweging te blij-
ven.

ri)litievan'a GROEP VORDEN

Op 21 oktober vond er een winkel-
diefstal plaats in een plaatselijke
boekhandel. Een manspersoon nam
uit een vitrine een elektrische zaka-
genda weg. Zonder te betalen verd-
ween de persoon uit de winkel. Het
onderzoek in deze loopt nog.

Op 22 oktober werd er aangifte
gedaan van inbraak in een fabrieks-
pand aan de Onsteinseweg. Men was
het pand binnengekomen door het slot
te forceren. Er werden diverse braaks-
poren aangetroffen. Er werd in ieder
geval een geldbedrag ontvreemd.
Deze inbraak vond plaats tussen
03.00-05.30 uur.

Tussen 21 en 22 oktober, tussen 19.45
uur en 08.00 uur werd er eveneens
ingebroken in een kantoorpand aan de
Onsteinseweg. Aan de achterzijde
werd een raam geforceerd. In het
pand werden alle kasten en laden
overhoop gehaald. Een aanwezig
geldkistje werd opengebroken. De
juiste buit is nog onbekend. Onder-
zoek in deze beide inbraken is in volle
gang.

Op 22 oktober tussen 17.00-19.15 uur
bij afwezigheid van de bewoners
werd er ingebroken in een woning aan
het Jebbink. Men was de woning bin-
nengekomen door verbreking van het
slot van de achterdeur op ruwe wijze.
In het pand maakte men een vluc-
htroute. Tevens richtte men enige
schade in het pand aan. De slaapka-
mers werden doorzocht. Aanwezige
sporen werden door de politie nader
onderzocht.

Op 23 oktober werd aan de Kruisdijk
een vernield fietsslot aangetroffen.

Op zondag 24 oktober werd in de
omgeving van het Kasteel Vorden een
hond aangetroffen, zijnde een kortha-
rige Golden Retriever, teef. De hond
volgde enige bezoekers. De hond is
op het politiebureau verzorgd en heeft
aldaar eten gekregen. Daarna heeft de
politie de hond overgebracht naar het
dierenasiel De Bronsbergen te Zut-
phen omdat wij hem op het bureau
niet langer meer konden onderbren-
gen.

Op 25 oktober werd bij de politie te
Vorden gemeld, dat er een trailer was

opengesneden aan de Industrieweg.
Het zeil aan de zijkant was openges-
neden. In de trailer was de zaak door-
zocht. In de trailer zat geen inhoud.
De schade is door de eigenaar tijdelijk
hersteld omdat hij weer op de interna-
tionale route moest.

Op 25 oktober kreeg de politie mel-
ding dat er op de Oude Zutphenseweg
een aanzienlijke hoeveelheid mais
lag. Er werd een onderzoek ingesteld
naar de veroorzaker. De landbouwer
verklaarde dat hij vergeten had de
klep aan de achterzijde van de aan-
hangwagen had gesloten. Hierdoor
was een aanzienlijke hoeveelheid
mais op de weg terecht gekomen. De
landbouwer heeft zelf zorggedragen,
dat het wegdek weer schoon werd.

Op 25 oktober is er een radar-snel-
heidscontrole gehouden te Vorden
buiten de bebouwde kom. In de aan-
komende periode krijgen vooral de 80
km/u-wegen de aandacht. Er werden
20 bestuurders geverbaliseerd. De
snelste was 114 km/u.

In de komende tijd zullen er meerder
snelheidscontroles gepland en uitge-
voerd gaan worden indien het overige
werk daardoor niet in het gedrang
komt.

Op 26 oktober omstreeks 18.00 uur
heeft een bestuurder van een perso-
nenauto met daarachter een aanhang-
wagentje ongeveer 100 plaatjes
asbest verloren op de mini-rotonde te
Vorden. De bestuurder kwam vanaf
Ruurlo en ging de Dorpsstraat in. Bij
het nemen van de bochten in de
rotonde schoven de plaatjes van de
aanhangwagen. De plaatjes waren
ongeveer 30x20 cm. Deze zijn tijde-
lijk gestald bij het politiebureau.

De herfst heeft zijn intrede gedaan.
Het verzoek is dan nu ook alle tuinbe-
zitters er eens op te wijzen, als hun
tuin aan de openbare weg grenst, de
aangrenzende struiken e.d. goed in te
snoeien opdat de beloop- en bereid-
baarheid van de weg niet in het geding
komt.

Voor de telefoonnummers en bereik-
baarheid van de politie wordt verwe-
zen naar de voorpagina van Vordens
Contact.

Nederlaag dames
De dames van Vorden '64 hebben de
uitwedstrijd tegen Dior l uit Loenen
met 4-3 verloren. In de eerste periode
nam Dior duidelijk het heft in handen

en liep Vorden een 2-0 achterstand op.
In de tweede periode werd het 3-0
waarna Dior in de derde periode 4-0 op
het scorebord bracht.
Vorden zette toen een alles of niets of-
fensief in. Dit resulteerde in twee te-
gendoelpunten gescoord door Karin

Rouwenhorst en Henriet Heuvelink.
De Vordense dames probeerden in de
laatste periode nog een gelijkspel uit
het vuur te slepen. Verder dan een goal
van Karin Rouwenhorst (strafworp)
kwam het echter niet. Dior bleef over-
eind en won met 4-3.

Flash op dreef
Flash l handhaaft zich uitstekend aan
de top van de 2e klasse. Tegen Poona 2
uit Gaanderen was het Vordense vier-
tal weer sterk op dreef. Alle enkelspe-
len werden gewonnen en dat was op
grond van het vertoonde spel ook te-
recht. Nadat de herendubbel door
Poona werd gewonnen, werd in de da-
mesdubbel de overwinning veilig ge-
steld. De tweemaal mix werd tenslotte
op het nippertje aan Poona gelaten.
Met deze 6-2 overwinning blijft Flash
bovenaan staan.
Flash 2 maakt het zichzelf af en toe
best moeilijk. Giesbeek l was op 18 ok-
tober de tegenstander. In de enkelspe-
len kwamen ze verrassend sterk uit de
startblokken. Flash 2 was nog niet wak-
ker, met uitzondering van Henk Anne-
velink die zijn tegenstander slechts 3
punten meegaf. Met deze 3-1 achter-
stand werd de inhaalrace ingezet. In de
dubbels en de mixed dubbels bleek
Giesbeek niet zo goed ingespeeld te
zijn. Flash 2 won deze partijen vrij ge-
makkelijk zodat de 2 punten toch in
Vorden bleven.

Flash 3 speelde in Groenlo tegen Grol
3. Nadat de heren een 2-0 voorsprong
hadden bereikt, kon deze door de da-
mes niet vergroot worden waardoor de
stand 2-2 stond. De herendubbel van
Martij n en Martin bleek achteraf een
beslissende partij geweest te zijn. Flash
was wel sterker en beter maar Grol be-
nutte de mogelijkheden beter en won
deze partij. Nadat Grol ook de dames-
dubbel won, moest Flash wel de beide
mixed dubbels veroveren, wat met de
nodige inspanning ook lukte. Dit is nu
het tweede achtereenvolgende gelijke
spel.
Flash 4 speelde tegen Smashin l, een
nieuwe badmintonvereniging uit Doe-
tinchem. Flash 4 begon dit seizoen
sterk met een overwinning op Hengelo
maar zakte de laatste wedstrijden wat
weg. Maar Flash 4 is op de weg terug en
tegen Smashin was het herstel al te
zien. Eer^^diende 6-2 overwinning
was het re^ltaat.
Donderdag 28 oktober zal voor het
eerst een open avond georganiseerd
worden. Dit wordt gedaan om meer
mensen vA~ het badminton warm te
maken er^pi een partijtje badminton
te spelen.

Vorden verliest
In de beginfase moest doelman Ro-
nald Hoevers tweemaal handelend op-
treden om Vorden voor een achter-
stand te behoeden. Het eerste halfuur
werd Vorden onder druk gezet mede
door de handige en snelle vleugelspe-
lers van B&O. In het laatste kwartier
van de eerste helft kregen Erwin Hen-
geveld, Frank van Zeeburg en Wilco
Klein Nengerman goede kansen om
Vorden op voorsprong te zetten. In-
plaats van keihard uit te halen wilden
ze beheerst intikken. De achterhoede-
spelers van B&O kregen daardoor
ruimschoots de tijd om de bal weg te
werken. Vlak voor het rustsignaal was
Ronald Hoevers een geslagen man
doch Jan Groot Jebbink kon de bal nog
keren.
Ook na de rust startte B&O met een of-
fensief. In de 48e minuut was het raak.
Erik Peters wist uit een corner de bal in
het Vordendoel te knallen 1-0. Vorden
nam nu een risico door achter één op
één te gaan spelen en drie spitsen waar-
door het middenveld werd overgesla-
gen. Dit was een kolfje naar de hand
van B&O. Peter Hoevers werd door
twee spelers constant bewaakt en
kreeg weinig kansen. Door slordig om-
springen met de kansen en uitstekend
keeperswerk van Ronald Hoevers,
bleef de stand 1-0 in het voordeel van
B&O. In de slotfase kopte Reind Jan
Westerveld nog wel de bal hard langs
het doel maar de verdiende overwin-
ning ging naar B&O.

Uitslagen en programma
Vorden El-AZC El 0-9; Warnsveldse
Boys F l-Vorden F l 9-0; Vorden F2-
Warnsveldse Boys F2 0-7; Vorden Al-
Markelo Al 5-2; Eibergen Cl-Vorden
Cl 3-3; Vorden C2-Ratti Cl 1-3.
B&O l-Vorden 11-0; RKZVC 2-Vor-
den 21-2; Socii 3-Vorden 3 2-1; Warns-
veldse Boys 4-Vorden 4 2-4; Vorden
5-Eibergen 10 10-1; Vorden
6-Lochem 6 5-0; Vorden 7-Lochuizen
32-3.

Ratum Al-Vorden Al; Vorden Cl-
Lochem Cl; Vorden D l-De Hoven
Dl; Vorden E l-Warnsveldse Boys E2;
Gazelle Nieuwland Fl-Vorden F2;
Vorden Fl-Almen Fl.

Vorden 1-Brummen 1; Vorden 2-Pax

RTV

3; Vorden 3-Doesburg 3; Vorden Bij de amateurs B won Rudi Peters zijn
4-SHE 3; Eibergen 8-Vorden 6; Rek- eerste wedstrijd. Ben Peters werd
ken 3-Vorden 7; Vorden 8-Rekken 5. vierde en Eddy Heuvelink zesde.

Bridgeclub BZR
Uitslagen woensdag 20 oktober, groep
A: mevr. Broertjes/mevr. Gille 58.8%;
mevr. Elferink/de heer Van Uffelen
58.3%; mevr. Den Hartog/de heer Ma-
chiels 55.2%.

Elke woensdagmiddag spelen in het
Dorpscentrum/'t Stampertje. Inlichtin-
gen, tel. 2830.

Dames winnen
De dames van Dash/Sorbo hebben za-
terdag thuis tegen SVS uit Schalkhaar

Het was afgelopen weekend alweer de
derde GOW-wedstrijd. Ditmaal was
De Zwaluwen uit Doetinchem de orga-
niserende vereniging. Voor de RTV
kwamen elf renners in verschillende
klassen in aktie.
Bij de amateurs A werd Peter Makkink
zevende. Bij de junioren wist André
Bargeman zijn maatje Edwin Maalde-
rink net voor te blijven en zij werden
vierde en vijfde. Harde Eggink reed
zich bij de veteranen naar de tweede
plaats achter good old Gerrit Scheffer.

eindelijk laten zien dat ze meer in hun
mars hebben dan de stand op de ran-
glijst doet vermoeden.
Mede dankzij enthousiast spel en een
uitblinkende Gerrie Koren, werd een
3-1 zege behaald. De setstanden waren
15-11,9-15,15-13 en 15-13. Vooral in
de laatste set was alle tegenstand bij de
SVS-dames gebroken.
Komend weekend heeft Dash vrijaf.
De wedstrijdbal werd zaterdag aange-
boden door Garage Jos Herwers.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

Begroting voorde komende jaren vertoont gat:

Inwoners moeten meebetalen
aan tekort
De gemeente moet in de inkomsten en uitgaven de komende jaren schrapen
om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Vele subsidievormen ver-
dwijnen, terwijl de bijdragen aan gemeentelijke belastingen en tarieven
per huishouden stijgen van gemiddeld 944 gulden dit jaar tot 1.031 gulden
volgend jaar.

Dat is de belangrijkste conclusie die
kan worden getrokken uit de meerja-
renbegroting van B & W. De zoge-
noemde primitieve begroting (een
begroting waarbij nog geen rekening
is gehouden met allerlei maatregelen)
toonde voor het komende jaar name-
lijk een tekort van ruim een half mil-
joen gulden terwijl de verwachting
was dat zonder maatregelen dat tekort
ieder jaar zal stijgen.
Met alleen bezuinigingen zien B & W
geen kans de begroting sluitend te
krijgen. Met bedragen variërend van
enkele honderden guldens tot maxi-
maal 20 mille zag het college kans
voor komend jaar een pakket van
136.257 gulden aan besparingen bij
elkaar te schrapen. De voorstellen, die
de gemeenteraad nog moet goedkeu-
ren, moeten overigens in 1997 een
bezuiniging van tweeëneenkwart ton
opleveren.

Belastingen

Dat is dus niet genoeg. Het college
ging daarom op zoek naar mogelijk-
heden, om de inkomsten tc^^rhogen.
Met bedragen van wede^p enkele
honderden guldens tot maximaal
20.000 gulden (toeristenbelasting)

heeft men voor in totaal een kleine
drie ton aan nieuwe bronnen van
inkomsten gevonden. Voor dat doel
moet zelfs een geheel nieuwe belas-
ting worden ingevoerd: de woonfo-
rensenbelasting (voor mensen met
een tweede huis in Vorden) die zo'n
tien mille per jaar moet gaan opleve-
ren.
Ook het onderwijs zal in de komende
jaren fors moeten inleveren om de
begroting sluitend te krijgen. Zo wil
het college de subsidies voor het
schoolzwemmen afschaffen.
Ook de kosten voor diploma's en exa-
mens van het verkeersonderwijs wil-
len B & W niet meer betalen. 'Een
ouderbijdrage ligt meer in de rede',
aldus het college.
Levensbeschouwelijk onderwijs is
voor een openbare basisschool geen
wettelijke verplichting. Afschaffen
dus, zo redeneren B & W en daarmee
denken ze in 1995 zo'n 1.700 gulden
te kunnen besparen. En zo heeft men
nog een heel scala aan voorstellen
voor kleine bezuinigingen.
Ook monumenten ontkomen niet aan
de noodzaak tot bezuinigen. De
molen en de kerktoren wil het college
afstoten. Daarmee vervallen de
onderhoudskosten. Wat daarvan pre-
cies de besparing is, kan het college

echter nog niet aangeven. Met de par-
ticuliere monumenten wil men wat
voorzichtiger zijn omdat nog niet zo
lang geleden de monumentenlijst is
vastgesteld. Daarmee hebben de
bezitters van dié monumenten ver-
plichtingen op hun hals gehaald en
dan mag je niet onmiddellijk gaan
beknibbelen op alle subsidies. Toch
zal er ook daar wat moeten gebeuren.
Zo stellen B & W voor om de subsi-
dies voor rieten daken te beperken tot
de gebouwen die op de gemeentelijke
monumentenlijst staan. Subsidies
voor woningverbetering (bouw
nieuwe keukens, aanleg CV en derge-
lijke) wil men helemaal afschaffen en
met de gemeentelijke monumenten-
commissie wil men de mogelijkheden
gaan onderzoeken om het totaal aan-
tal panden op de monumentenlijst zo
beperkt mogelijk te houden.
Aan kleine bezuinigingen is elf
pagina's tekst gewijd.

Toeristen

Ook wat de inkomsten betreft is B &
W met een stofkam door de mogelijk-
heden aan gemeentelijke belastingen,
tarieven en leges gegaan. Zo wil men
de administratiekosten voor de aan-
vraag van allerlei vergunningen en
ontheffingen kostendekkend gaan
maken.

Op 23 november zal de gemeenteraad
zich over de begroting buigen.

Ratti-elftallen in nieuwe outfit gestoken
Onlangs werden het eerste en het
derde elftal van de svRatti in nieuwe te-
nues gestoken.

Voor het eerste elftal van de zaterdagaf-
deling werd dit gedaan door Atomica

Homma Kunststoffen BV, die hiermee
al ruim acht jaar als hoofdsponsor op-
treedt.
Voor het derde elftal van de afdeling za-
terdag werd een nieuwe sponsor ge-
vonden in Schoenmakerij Berends, die

zich recentelijk in Vorden heeft geves-
tigd aan de Nieuwstad. De familie Be-
rends staat rechts op de foto.
Zowel de elftallen als het bestuur van
sv Ratti waren bijzonder content met
de nieuwe outfit.

Foto's: sv Ratti
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
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Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voor-
zieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Aktiviteiten in het kader van het jaar van/voor
ouderen in de maand november
Open lessen van groepen meer bewegen voor ouderen in Vorden
In de tweede week van november worden weer open lessen gehouden van de groepen
'meer bewegen voor ouderen' in Vorden. Als u interesse heeft en u wilt een sport beoe-
fenen gericht op uw leeftijd, dan kunt u iedere dag aan verschillende sport deelnemen
om te ervaren welke sport u leuk vindt. Bewegen is belangrijk maar óók het plezier en
de gezelligheid en de mogelijkheid tot ontmoeting.

Natuurlijk mag u ook alleen kijken en
informatie inwinnen. Wilt u deelne-
men aan een sport dan kunt u zich op-
geven bij de MBvO-leiding of u kunt
contact opnemen met de SWOV. El-
ders in dit blad staat een uitgebreid arti-
kel over de MBvO-groepen. Hieronder
volgen de plaatsen, tijden en data.
Gymnastiek 55+ in sporthal 't lebbink
dinsdagmorgen 9 november.
Gymnastiek 55-1- in het Withmundi-
gebouw donderdagmiddag 11 novem-
ber.
Gymnastiek 65+ in het Dorpscentrum
woensdagmorgen 10 november.
Sport en spel in sporthal 't Jebbink
maandagmorgen 8 november.
Volksdansen in het Dorpscentrum
woensdagmorgen 10 november.
Volksdansen in het Withmundi-
gebouw dinsdagavond 9 november.
Meer bewegen in water (zwemmen) in
het bad bij Jansen v.d. Berg op donder-
dagmiddag.

Praten over politiek
Op donderdagmiddag 11 november
wordt in het Dorpscentrum met het
oog op de gemeenteraadsverkiezingen,
over politiek gesproken. Mevr. Aartsen
en mevr. Tolkamp zijn deze middag
aanwezig. Iedereen is van harte
welkom. De toegang is gratis.

Formulieren invullen/schrijven
We leven in een papieren wereld. Als je

wat wilt bereiken moetje al gauw een
formulier invullen of een briefje schrij-
ven. Niet iedereen is daar even handig
in en laat daarom de zaak soms maar lo-
pen. De kans om wat te bereiken is zo
bij voorbaat verspeeld.
Dat is jammer, vooral omdat er men-
sen zijn die met dat papierwerk ver-
trouwd zijn en bereid zijn anderen
daarmee te helpen. De Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden wil hierbij graag
bemiddelen.

Is een testament nodig
Stel u heeft spullen waar u aan gehecht
bent. Te denken valt aan sieraden, meu-
bels, kleding enz. en u wilt graag zelf be-
palen wie deze zaken na uw overlijden
krijgt, dan is een codicil voldoende om
uw wensen kenbaar te maken.

Een codicil is een simpele, schrijftelijke
verklaring waarin u de verdeling van
uw spullen regelt. Daarnaast kunt u in
een dergelijke verklaring ook vastleg-
gen hoe u de begrafenis of crematie ge-
regeld wilt hebben. Een codicil is al-
leen geldig als het door uzelf geschre-
ven is (dus niet getypt of door een an-
der geschreven). U moet het onderte-
kenen en de datum erbij zetten. Verder
moet u de spullen die u nalaat wei om-
schrijven en ook duidelijk vermelden
voor wie wat bestemd is. Niet voldo-
ende is bijvoorbeeld: alle meubelen.

Maar wel: de kleurentelevisie + naam,
de staande klok + naam enz. Een codi-
cil heeft een duidelijk voordeel, u kunt
het altijd vervangen door een ander
zonder dat u kosten heeft zoals bij het
wijzigen van een testament.

Een bezwaar is dat het codicil niet al-
tijd gevonden wordt. U doet er daarom
goed aan iemand op de hoogte te stel-
len van het feit dat u een codicil heeft
gemaakt, vertel ook waar u het bewaart.
U kunt ook de notaris vragen om het in
bewaring te nemen.
ALs u geld na wilt laten is het wel nood-
zakelijk een testament op te laten ma-
ken door een notaris.

Centrale meldpost bij de SWOV
De intentie van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden is om incidenteel vrij-
willige hulpverlening te bieden aan ie-
der die door bijzondere omstandighe-
den - welke dan ook -enige hulp nodig
heeft en deze hulp niet of nog niet door
andere organisaties geboden wordt.
De geboden hulp kan verschillend van
aard zijn: huishoudelijke karweitjes,
klussen/tuinieren, autovervoer, bood-
schappofcyoen, begeleiding bij artsen-
bezoel^Bp ziekenbezoek gaan, medi-
cijnen halen, bezoek aan de biblio-
theek, samen wandelen, formulieren
invullen o\ brieven schrijven.

ledere |̂ rgen van maandag tot en
met vrijcrag kan hulp gevraagd worden
bij de centrale meldpost.

Voor al de aktiviteiten kunt u voor
meer informatie terecht bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden, Raad-
huisstraat 6, telefoon 05752-3405.

Raad: Opheffing spoorlijn Zutphen-
Apeldoorn zou rampzalig zijn!!!
Op verzoek van de fraktie van het CDA ging de raad van Vorden dinsdag-
avond in op berichten in de pers over en afkomstig van de Nederlandse
Spoorwegen dat gevreesd moet worden voor de opheffing van ondermeer
de spoorlijn Zutphen-Apeldoorn.

CDA-woordvoerder A.H. Boers hield
een warm pleidooi voor de instand-
houding van niet alleen de spoorlijn
Zutphen-Apeldoorn maar koppelde
daar gelijkertijd de lijn vanaf Win-
terswijk-Zutphen aan.
'Voor de economische bedrijvigheid
en voor het woon-werkverkeer is de
spoorlijn van essentieel belang.
Vooral met name voor de nieuw te
vormen regio Stedendriehoek is de
spoorlijn onontbeerlijk. Door deze
Stedendriehoek zal de mobiliteit rich-
ting Apeldoorn sterk toenemen', zo
voorspelde Boers.
'Verdwijnen van de spoorlijn zou lei-
den tot het 'pakken van de auto' en
daar zitten we nu niet bepaald op te
wachten', aldus Boers.
De NS zit momenteel nog in de
periode van bestuderen welke onren-
dabele spoorlijnen er straks eventueel%

moeten verdwijnen.
'Laten we niet afwachten en alert zijn.
Het behoud van de spoorlijn moet op
de agenda van o.m. het Gewest Mid-
den IJssel komen. Er zou een sterke
lobby moeten ontstaan', aldus Boers
die via het college mevr. May uitno-
digde hier naar toe te komen om haar
op 'onze' problematiek te wijzen. Het
college kreeg het advies 'de zaak
warm te houden'.
Het CDA kreeg van zowel de VVD
als de PvdA de volledige steun voor
haar opvatting. Zowel E. Branden-
barg (VVD) als P.J.M. Hoogland
(PvdA) vonden een goeie spoorlijn-
verbinding van Winterswijk-Apel-

doorn een bittere noodzaak. Wet-
houder W.M. Voortman (PvdA)
onderschreef namens het college de
wenselijkheid van goed openbaar ver-
voer per trein.
Inmiddels is de gehele kwestie reeds
geagendeerd in het 'Graafschapover-
leg' (betr. de gemeenten Lochem,
Warnsveld, Zutphen, Gorssel en Vor-
den).
'Daar waar nodig zullen wij het
'warm' houden', zo beloofde wethou-
der Voortman de raad.

Raad hoopt dat snel begonnen
kan worden met aanleg
fietspad langs de Ruurloseweg

De raad van Vorden wijzigde dins-
dagavond unaniem het bestemmings-
plan 'Buitengebied Ruurloseweg'
waarbij een fietspad langs de Ruurlo-
seweg weer een stapje dichterbij is
gekomen.
Het wordt dan een éénzijdig fietspad
dat in twee richtingen te berijden is.
Net als onlangs in de commissiever-
gaderingen, ook in de raad lovende
woorden richting het college voor de
wijze waarop deze het voorstel heeft
voorbereid. E. Brandenbarg (VVD)
wees erop dat een decennia lang strijd
is gevoerd. 'Toen de overdracht van
de Rijksweg naar de provincie aan de
orde kwam, leek deze overdracht roet
in het eten te gooien. Het tegendeel is
het geval', zo konstateerde Branden-
barg. 'Het college heeft het algemeen

belang en de veiligheid laten prevale-
ren boven het privé-belang. Een goeie
zaak. En nu gaarne snel onderhande-
len met de mensen wiens wensen niet
gehonoreerd konden worden', zo
adviseerde Brandenbarg. P.J.M.
Hoogland (PvdA) sloot zich bij deze
woorden aan. A.H. Boers (CDA):
'Het college heeft alle zeilen bijgezet
om zoveel mogelijk aan alle wensen
tegemoet te kunnen komen. Hopelijk
kunnen we nu snel met de uitvoering
beginnen. Wethouder W.M. Voort-
man (PvdA) tenslotte: 'Plezierig dat
het collegevoorstel zo in de eindfase
raadsbreed wordt gedragen.'

Voorstel uitbreiding kantoor
gemeentewerf maand
uitgesteld

Op voorstel van de heer A.C. van Vos-
kuilen (CDA) zal het college-voorstel
om het kantoor voor de gemeenteop-
zichter op de gemeentewerf uit te
breiden een maand worden uitgesteld.
'Nu het college dit voorstel zo aan het
eind van het jaar op de agenda plaatst,
heeft zij wellicht ook gedacht zo'n
hoge prioriteit heeft het ook weer niet.
En zo denken wij er ook over', aldus
van Voskuilen. Hij wilde het geheel
betrekken bij de plannen voor 1994.
Voor VVD-er J.M. Pelgrum niet
nodig. 'Kantoorruimte op de gemeen-
tewerf? Volstrekt overbodig', aldus
Pelgrum. Wel steun van de PvdA voor
het collegevoorstel. 'Uitbreiding van
het kantoor pure noodzaak om
iemand (gemeenteopzichter) goed te
laten funktioneren', aldus Hoogland.
Wordt volgende maand vervolgd!

OKTOBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
27 Bejaardensoos Vierakker, middag
27 ANBO Lange fietstocht
28 ANBO Ledenbijeenkomst in

't Stampertje/Dorpscentrum
29 Jong Gelre revue in het

Dorpscentrum
29 Bejaardenmiddag, Bejaardensoos

Vierakker
29 Feestavond GMvL, Jong Gelre en

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

30 Hackfort Natuurmonumenten,
excursie

NOVEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme

iedere dag.
1 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
2 Geamenlijke ledenvergadering

ABTB,CBTBenGMvLafd.
Vorden

2 Soos Kranenburg Gymnastiek en
Pater Pirenne

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

Dorpscentrum
8 Sport en spel in sporthal't Jebbink,

MBvO
8 VrouwenclubMedler
8 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
9 Gymnastiek 55+MBvO, sporthal
9 Volksdansen MBvO, Withmundi
9 HVGDorp,RingmiddaginAlmen
9 HVG Wichmond,Ringmiddagin

Almen
10 Volksdansen MBvO,

Dorpscentrum
10 Gymnastiek 65+ MBvO,

Dorpscentrum
10 Plattelandsvrouwen, dia's
I O Bejaardensoos Vierakker,

Feestmiddag
10 Welfare Handwerkenide Wehme
I I Gymnastiek 55+M

Withmundi
13 Prinsenbal'deDeurdreajers'
13 IndeReep'n.slipjacht
13-14 De Vogelvriend,

Dorpscentrum, E\[
15 ANBO Klootschieten*^ de

Goldberg
16 NCVB,mevr.Logtenberg
16 HVGWichmondtegastbijKPO
16KPOVorden
16 KPO Vierakker, lezing

Paranormale gaven
16 Soos Kranenburg
17 HVG Dorp, Sinterklaas

pakjesavond
18 VrouwenclubMedler
18 Historische vereniging Vorden,

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

Goldberg
23 Plattelandsvrouwen, Kersttegels

maken
24 Toneelmiddag voor bejaarden in

deBoggelaar
24 Welfare handwerken in de Wehme
25 ANBO Ledenbijeenkomst

't Stampertje/Dorpscentrum
29 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
29 VrouwenclubMedler
30 Soos Kranenburg

Dammers winnen
Het tweede team van Dostal Wegen-
bouw heeft een grote overwinning ge-
boekt op DZW Warnsveld. Dit team
had vroeger een geduchte reputatie,
maar is na het vertrek van enkele sterke
spelers ernstig verzwakt. Ondanks de
grote uitslag was deze nauwelijks ge-
flatteerd.
Tegenover de benauwde remise van Be-
rtus Nijenhuis stond een voordelig ge-
lijkspel van Simon Wiersma. Hij
haalde op het verkeerde veld dam, an-
ders had ook hij gewonnen.
Op de overwinning viel weinig af te din-
gen. Al na een kwartier spelen combin-
eerde Martin Boersbroek naar dam.
Harry Graaskamp en Theo Slütter had-
den hun tegenstanders in de korte vleu-
gelopsluiting. De tegenstanders kwa-
men er beide keren met schijfverlies
uit. Jan Masselink had een langdurig
centrumoverwicht en boekte een posi-
tionele overwinning. Bennie Hiddink
bekroonde een mooie centrumaanval
en Henk Klein Kranenbarg profiteerde
goed van een te volle linkervleugel van
zijn tegenstander.

DCV 3-DZW Warnsveld 10-6; BDV
Brummen-DCV 5 4-4.

Er komen nogal wat reacties op deze stukjes. Gelukkig zijn ze
zonder uitzondering positief en geven vaak aanleiding voor weer
een volgend stuk. Zo belde me enkele weken geleden een
mevrouw op die niet alleen maar kijkt maar ook veel ziet op haar
fietstochten rondom ons wonderschone dorp.
Fietsend over de Hilverinkweg was het haar opgevallen dat op
een van de naambordjes langs die weg Hilferink met een f was
geschreven, terwijl de andere allemaal met een v waren. Ze vroeg
of dit een speciale betekenis had.
Haar opmerking bleek juist toen ik er zelf een kijkje ging nemen.
Komend van Vorden naar Hengelo blijkt op de kruising met de
Hilverinkweg links een v in de naam te staan en rechts een f. Bij-
zondere betekenis heeft dit niet, 't zal wel een fout van de ver-
vaardiger van de bordjes zijn die niet opgemerkt is door degene
die ze plaatste.
De weg is genoemd naar de boerderij 't Hilverink, bewoond door
de famv Poorterman (eerste boerderij rechts als men van de Hen-
geloseweg de Hilverinkweg opgaat).
Als Hilverdynck wordt deze boerderij al in 1494 genoemd. Meer-
dere boerderijen in de buurt worden ook al vroeg genoemd zoals:
Bloemendaal in 1494, 't Vroessink in 1488, Hiddink in 1382, 't
Obbink in 1472 en ' Hammink in 1356.
De naam Delden (Thelden, Dellen) komt voor 't eerst voor in 996
zodat de buurtvereniging daar over enkele jaren het duizendjarig
bestaan van de buurtschap kan vieren.
't Wachelink aan de Lindeseweg, waarvan men zou denken dat
het bij Linde behoorde, werd ook tot de buurtschap Delden gere-
kend.

H.G. Wullink.

Opnieuw Dik Trom-happening
in het Dorpscentrum
Evenals vorig jaar werd op uitnodiging
van beheer Bos van het Dorpscentrum
een kindervoorstelling gegeven door het
Vordens Toneel over het leven van Dik
Trom.

Om wat meer ruimte in de zaal te heb-
ben dan vorig jaar toen de vele belang-
stellenden er niet in konden, werden
de avonturen van Dik Trom tweemaal
opgevoerd. De verhaaltjes werden ge-
schreven door Marian Bos en Ans Hek-
kelman. De laatste nam - hoe kan het
anders - de rol van Dik Trom op zich.
Dat een en ander een schot in de roos
is, bleek uit de opkomst. Ongeveer

vijfhonderd kinderen woonden beide
voorstellingen bij en de lachsalvo's wa-
ren niet van de lucht.
Voor deze middag werd het Vordens
Toneel versterkt met enkele Pabo-stu-
denten uit Doetinchem. De verschil-
lende stukjes werden aan elkaar ge-
praat door Mark Droppers. Vanwege
Dik Trom's verjaardag werd er in de
pauze getrakteerd op ijs en deelde Dik
Trom zelf aan het eind van de voorstel-
ling snoep uit.

Al met al een groot succes dat, als het
zo doorgaat, wel een traditie zou kun-
nen worden in de herfstvakantie.

Heren verloren Nederlaag heren
De heren van Dash hebben de uitwed-
strijd tegen Devolco, welke gespeeld
werd in het nieuwe sportcomplex De
Scheg te Deventer,met 3-0 verloren. In
de eerste set bood Dash de Deventena-
ren goed partij en werd er door de Vor-
denaren enthousiast gespeeld. De
thuisclub won overigens met 15-10. In
de tweede set opnieuw een sterk spe-
lend Dash dat evenwel toch zijn meer-
dere moest erkennen in Devolco 15-
11. In de derde set werden de Vordena-
ren overspeeld en werd het uiteindelijk
15-3, eindstand 3-0.

Uitslagen /programma
Hp Devolco 2-Dash l 3-0; Hp Vios
2-Dash 2 3-0; Dp SVS 3-Dash 2 3-1;
D2a DSC 3-Dash 3 3-0; D4c Overa
3-Dash 7 3-0; H2a Dash 3-Harfsen 2
1-2; D3b Dash 4-Vios 42-1; D4a Dash
6-Heeten 4 3-0; D4b Dash 5-WSV 3
3-0; Ja Dash 1-DSC l 1-3; Ma Dash
1-Wilhelmina l 3-0; Je Dash 1-WSV l
0-3; Hre Dash A-Welsum A 3-0; Hre
Dash B-Vios 1-2.

Hp Dash l-Dash 2; Je mix Voorwaarts
l-Dash l; bekerwedstrijd dames Dash
2-Sp. Heeten in Twello.

Socii
Warnsveldse Boys F-Socii F 9-0; Socii
E-Sp. Eefde E 7-1; Socii C-Grol C
3-3; Socii A-Sp. Meddo 3-0.

Albatros-Socii 3-3; Ruurlo 4-Socii 2
1-1; Socii 3-Vorden 3 2-1; Socii
4-Ratti l 2-3; Ratti 2-Socii 5 3-0; Her-
cules 6-Socii 6 4-3.

Gazelle Nieuwland F-Socii F; Socii
E-Dierense Boys E; KSH C2-Socii
Cl; Socii Al-Klein Dochteren Al.

Socii-Alexandria; Socii 2-De Hoven
2; Drempt Vooruit 4-Socii 3; Steende-
ren 4-Socii 4; Socii 5-Eerbeekse Boys
8; Socii 6-Erica'76 6.

De heren 2 van Vorden hebben uit te-
gen NZC 5 uit Neede nipt met 7-6 ver-
loren. Het was een spannende wed-
strijd waarbij de ploegen elkaar weinig
in kracht ontliepen. Voor Vorden scoor-
den Kier Krol twemaal, Rudi Sloot
tweemaal, Jac Gotink en Herwin Wil-
genhof.

De Graafschap
Zaterdag 2 oktober behaalde Simone
Brouwer in Neede met haar pony Mixi
de eerste prijs in de samengestelde
wedstrijd klasse B.
Zondag 24 oktober werd de samenge-
stelde wedstrijd in Bathmen gehou-
den. Hier behaalde Rinie Heuvelink
met haar pony Jasmijn de tweede prijs
in de klasse B.
Bij de paarden behaalde Martine Rut-
ting met Erasmus de vierde prijs in de
klasse L.

sv Ratti
Ratti B l-Lochem B2 14-2; Ratti Dl-
SSSE Dl 0-6; Ruurlo D2-Ratti D2
2-4; Ratti El-SVBV El 4-4; Haarlo
F l-Ratti F l 0-9.

Programma: Witkampers B l-Ratti BI;
Ratti C l-Gazelle Nieuwland C2.

De Vogelvriend
Op de nationale tentoonstelling in ho-
tel Witkamp te Laren hebben enige le-
den van De Vogelvriend hun dieren ge-
toond aan de keurmeester en het pu-
bliek.
Het resultaat mag er wezen. G.J. Schu-
macher behaalde met een goud-agaat
een tweede prijs bij de enkelingen met
46 punten voor de kleur en een totaal
van 90 punten.E. Korenblik behaalde
met een zilver-isabel een eerste prijs
met 47-90 bij de enkelingen en in de
stammen een eerste prijs met recessief-
wit 356 punten. Met een recessief-wit
enkeling behaalde hij een bondsme-
daille.



TEN CATE
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

bij:

a/d Zutphenseweg
verkrijgbaar

GITAARLES

Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.

Voor kinderen en
volwassenen.

Bel 05750-16240.

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

GROENLO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 0544M13M

ZATERDAG 30 OKTOBER

VOOR AL UW

STAL-

REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

de "blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

Mooier dan ooit ! ! !

ZONDAG 31 OKTOBER

VIA VIA
VOOR BUS-INFO TEL: 05440-64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

DISCO-VERVOER LOCHEM f 15,= INCL ENTREE

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

N.MEEK

gediplomeerd

pianostemmer

f 65,-
Tel. 05750-27702

Tevens advies bij aankoop.

Jong Gelre Vorden
speelt de REVUE

"t IS ALTIED WAT!'
op vrijdag 29 oktober
(leden GMvL en NBvP)
vrijdag 5 november

zaterdag 6 november
Na afloop dansen!

Plaats: Dorpscentrum
Aanvang: 20.00 uur

KAARTEN:

Voorverkoop in Dorpscentrum a f 8,-.

Aan de zaal a f 10-

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

BIJ VISHANDEL VAN DE GROEP:

Hollandse nieuwe
per stuk 2,25 3 voor 6,00 6 voor 10,00

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram 3,50

Fa ITI111 eZd K 10,00 (portie saus, naar keuze, gratis)

Gebakken Bokking
per stuk 1,25 5 voor 5,00

Vele soorten gebakken en verse vis. Gratis kruiden.

DONDERDAG 28 OKTOBER a.s.
i.v.m. grote partij

BAR
GESLOTEN

bodeqa

1|Init
Tot ziens bij Frank en Mirjam Meulenbroek.

Gilet
suede

7 kleuren

NORMALE

WINKELWAARDE

89.00

ISSENTIO

Uribiouse 99,95

: Gilei;109,95

N P A S V O R
"GEKLEDE PUMP"

Met komfortabele 4 cm. hakhoogte.

De uitvoering is in een hoogwaardig kalfsleder

kombinatie. üitneembaar supplement.

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
let 06347-61378

DORPSSTRAAT A
7251 BB VORDEN

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

DEZE WEEK

79.00

modec&htrum

ruurlo
>sstraat22 7261 AX Ruurlo

Telefoon : 05735 - 1438

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING j

\STALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

2 extra grote
Winter-

cyclamen

8,95

20 Violen

9,95
Volop

Bloembollen,
korte Tulpen

5,9525 stuks

Vele kleuren
Chrysanten

7,952 bos

DE VALEWEIDE bloemen

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag

THERMOFIT

halfwollen ONDERGOED

a/d Zutphenseweg in Vorden

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek

05752-1807

HET GAAT ER TENSLOTTE OM

DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.

De feiten en cijfers bewijzen dat de Hendrix' klanf
een beter saldo per koe behaalt. De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vel, En hij verkrijgt meer melk
per koe Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit. Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk.

Dot is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrijfs-
adviezen. Daarom is de
conclusie heel simpel: ols u
meer wilt verdienen goot u met
Hendrix in zee.

Soido'ingu

hendrix'voeders

Bel vrijblijvend:

Frans Evers of Herman Vlogman

Hengelosestraat 18 Zutphenseweg 125
Keijenborg, Tel. 05753-4054 Vorden. Tel. 05752-1327/2959

Vanaf vrijdag 29 oktober
'93 kun je in Vorden weer

veilig gaan slapen!!

Want na:
6 wk. AMOL

3 wk. VAMOL
2 wk. HELITR.

1 week E.O.
10 wk. F.O.

2 wk. VM Opl.
heeft

Alexander Kappert

de rode BARET.

Van harte gefeliciteerd,
Mart-Jan Polman.

Bel ons voor

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
Vi'Xft%6i^Ê R MMMaaaaaai 7250 AA VORDEN-Postbus 37-Het Hoge 3

m™~ Mmm ~^—m B g g Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Rij Alcohol Vrij

WAT DENKT
U HIER VAN!

OPEL CORSA

3-drs. 12S Swing
2-drs. 12STR
5-drs. 13NGL

6.250,
7.250,

blauw 61.000 km 1-1988 12.500,

wit 95.000 km 10-1984
grijs 70.000 km 6-1985

OPEL KADETT

3-drs. 12SSpec.
3-drs. 12SSupr.
5-drs. 12SLS
3-drs. 13N Limited
3-drs. 13NGL
5-drs. 13S Station
3-drs. 16DLS
3-drs. 16D Club
3-drs. 14i LS
5-drs. 18i Station

2.250,
9.750,

11.900,
11.900,
12.950,

10.900,
12.900,

14.900,
18.250,
23.500

5-1980
4-1986
3-1987
1-1987
1-1987
1-1987
1-1987
7-1988
5-1990
6-1991

116.000 km
152.000 km
149.000 km
129.000 km
128.000 km
173.000 km
139.000 km
115.000 km
77.000 km

119.000 km

groen 161.000 km 7-1984 4.900,

rood 98.000 km 5-1990 23.200,

blauw 186.000 km 1-1985 6.450,

FORD ESCORT
3-drs. 1400 CL
3-drs. 1400 Europa
5-drs. 1800 XLD

16.750,
16.900,
24.900,

Bezoek voor nog meer keus ons A inruil wagenpark

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555
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