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Wethouder Mulderije verbaasd over uitspraken direkteur Mevo:

Plan Werkveld-Oost is klaar
W E E K E N D D I E N S T E N

Wethouder Dorien Mulderije (WD)
was uiterst verbaasd toen ze vorige
week in Weekblad Contact las dat
het Vordense bedrijf Mevo over-
weegt naar Ruurlo te vertrekken. In
een gesprek met dit blad zei direk-
teur August Koster dat Mevo uit
haar jasje dreigt te groeien en dat
er op korte termijn op industrieter-
rein Werkveld niet voldoende
grond vrijkomt voor nieuwbouw.
Volgens wethouder Mulderije klopt
hier helemaal niets van. "Toen Mevo
ons in april van dit jaar liet weten
op zoek te zijn naar een stuk grond
voor nieuwbouw, hadden wij nog
voldoende grond beschikbaar. En
dat hebben we nog steeds. Ik be-
grijp daarom dat verhaal van Koster
ook niet en vraag me werkelijk af
wat nou het probleem is. Maar dat
kunt u misschien het beste aan de
heer Koster zelf vragen", aldus
Mulderije.

Mulderije vindt het jammer dat de in-
druk is ontstaan dat de gemeente niets
doet als het gaat om het ontwikkelen
van het industrieterrein. "Wij hebben
het afgelopen jaar absoluut niet stil ge
zeten. Zo hadden wij aan het begin van
1997 nog 1,9 hectare grond beschik-
baar op het huidige industrieterrein.
Op dit moment is daar nog een halve
hectare van over. De rest is dus alle-
maal verkocht. Toen Mevo een halfjaar
geleden aangaf op zoek te zijn naar een
stuk grond, waren er nog verschillende
opties mogelijk. En ondanks het feit
dat we dit jaar veel grond hebben ver-
kocht, denk ik dat we voor Mevo nog
steeds voldoende bouwgrond over heb-
ben op het huidige industrieterrein.
Want de heer Koster is op zoek naar
een stuk grond van ongeveer vijfdui-
zend vierkante meter en dat is precies
wat er nu nog beschikbaar is", aldus de
wethouder.
Verder is de gemeente bezig met de uit-
breiding van het industrieterrein aan
de oostzijde van de Kerkhoflaan. Het
gaat hier om een stuk grond van bijna
tien hectare. De definitieve versie van
dit plan is klaar en de inspraakproce-
dure zal deze week van start gaan.
Wethouder Dorien Mulderije toont
zich bijzonder tevreden over de tot-
standkoming van het plan. "We hebben
in eerste instantie een stedenbouw-
kundige gevraagd om te komen met
een eerste ontwerp. Je moet dat zien
als een soort praatstuk. In dat eerste
ontwerp had die stedenbouwkundige
huizen gepland op het nieuwe gedeelte
van het industrieterrein. Maar dat von-
den wij maar niets. Ook de Industriële
Kring was diezelfde mening toege-
daan. Dus wat dat betreft zaten we op

één lijn. In de definitieve versie zijn die
huizen dus verdwenen. Daarnaast heb-
ben we ook de geplande groenstroken
op het industrieterrein beperkt tot een
groensingel langs de Kerkhoflaan. Wij
willen daarmee het karakter van die
laan zoveel mogelijk in stand houden.
Verder zijn alle kavels die in het plan
staan fictief. Het dus mogelijk dat de
ene kavel bij de defmieve invulling van
het terrein straks net iets groter wordt
en de andere net iets kleiner. Dat
hangt af van de bedrijven die zich
straks gaan vestigen op het nieuwe ge-
deelte van het industrieterrein".

Vorden-Noord
Wanneer gemeente Vorden kan begin-
nen met het bouwen van woningen in
Vorden Noord is nog niet bekend.
"Onze plannen zijn inmiddels goedge-
keurd door GS maar aangezien er nog
twee bezwaren lopen, moeten we nog
even wachten. Het is nooit leuk als er
bezwaren zijn maar ik vind wel dat je
ze moet respecteren. Toch zitten we als
gemeente niet stil. De gemeenteraad
heeft in^fcfldels het krediet goedge-
keurd vo^Pliet bouwrijpmaken van de
grond. Dus binnenkort zullen we met
de aanbesteding daarvan beginnen.
Verder zal er eind november een infor-
matieavond worden gehouden voor de
eerste ruisen die daar straks gaan
bouwen.^^otaal gaat het hier om zo'n
vijftig tot zestig gegadigden. Tijdens
deze informatieavond kunnen zij dan
hun kavel uitzoeken", zegt Mulderije.
De gemeente Vorden heeft bewust ge-
kozen om niet langer te wachten met
de uitgifte van de kavels. "Op deze ma-
nier geven we de mensen ruim de tijd
om hun ontwerpen klaar te maken en
als we straks groen licht krijgen dan
kunnen we ook gelijk beginnen met de
bouw".

Lijsttrekker
Mulderije heeft er nooit een geheim
van gemaakt dat ze na de gemeente-
raadsverkiezingen van 4 maart graag
weer terugkeert als wethouder. De WD
heeft haar daarom ook naar voren ge-
schoven als lijsttrekker. Tijdens de le-
denvergadering van 27 oktober is de
defmieve lijst van de WD vastgesteld.
Fractievoorzitter Bert Brandenbarg die
vier jaar geleden jaar nog fungeerde
als lijsttrekker moet nu genoegen ne-
men met een tweede plek. De gemeen-
teraadsleden Rinus Pelgrum en Hank
Rietman staan op de derde en vierde
plaats. De lijst van de WD kent vijf
nieuwe namen. Het gaat hier om
Freddy van Ditshuizen (6), Antoinette
Langenberg-Meiberg (7), Jacqueline
Wolsing-Lucassen (10), Derk Bruil (12)
en Erik Bouwmeester (15).

O P
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

Collecte
Onlangs werd in Vorden, Wichmond,
Vierakker en Leesten de Nationale col-

gehouden. In Wichmond, Vierakker en
Leesten werd f 2.142,90 opgehaald. In
het dorp Vorden en de buurtschappen
f8.867,22.

Vrouwenclub Medler
Vorige week maandagavond was de
heer Ter Mul uit Dieren te gast op het
Medler. Hij had een prachtige diaserie
over kasteel-, boeren- en modeltuinen.
Zo was er te zien welke bomen en plan-
ten er in de verschillende jaargetijden

Hervormde Gemeente
Woensdag 5 november 19.30 uur Dankstond voor ge-
was en arbeid in Geref. Kerk, ds. HA. Speelman,
m.m.v. Excelsior.
Xondug 9 november 10.00 uur Ds. H. Westerink, be-
vestiging Ambtsdragers; 19.00 uur Jongeren-
dienst in 't Achterhuus.

Kapel de Wildenborch
Xondug 9 november 10.00 uur Ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 5 november 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, dankstond voor gewas en arbeid.
Zondag 9 november 10.00 uur ds. S. Gerbrandy,
Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 5 november 19.30 uur Dankstond voor ge-
was en arbeid in Geref. Kerk.
Xondag 9 november 10.00 uur Ds. HA. Speelman;
19.00 uur Jongerendienst in Achterhuus.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdags november 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 november 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdags november 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Xondiig 9 november 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. VoTiKo, Willibrorduszondag.

Weekendwacht Pastores:
9-10 november Pastoor P.H. Jaspers, Zutphen, tel.
52 70 80.

Huisarts 8-9 november^^ G. Sterringa. School-
straat 9, tel. 551255. ^B
Alleen voor dringende^^allen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten,tnarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 8-9 november F. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. (0573) 452513. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00.tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30.
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo,
tel. (0573) 452375. Vrouwen: Postbus 34, 7010 AA
Gaanderen.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur , vrijdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmenng melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.

lecte voor verstandelijk gehandicapten groeien en bloeien.



Vlaai van de week:

Woudvruchten Vlaai
een heerlijke combinatie van 9 heerlijke bosvruchten

met of zonder slagroom
Deze week extra voordelig

voor maar f 14,95

Wegens enorm succes
deze week weer de

gevuld met 100% amandelspijs

per staaf voor 4,95

royaal gevuld met verse appels
en zuiver roomboter, dit proeft u

deze week
4 halen en de 5e gratis

® ® ®

NIEUW

Speciaal voor de dieetmensen
volgens de Montignac Methode

een dieetbrood
samengesteld uit

natuurlijke grondstoffen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

HERFST,
BLADEREN EN PADDESTOELEN!!!

Doyenne
HANDPERENiskiio 3?8

niet zomaar een SPRUITEN 0,5 kilo O
groente winkel . . .

8

BAMI/NASSI-
GROENTE

198
•

Santé
AARDAPPELS

5 kilo
98

Muskaat
DRUIVEN
per kilo

3?8

Vers gesneden
KOOLRAAP

149
•

Avocado
SALADE

200 gram

Volop kant en klaar maaltijden
Aanbiedingen geldig van 3-11 il m 8-11

R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galléestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

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

• Hela, daar is de E.L.A.

• Denkt u er aan: Toneel-
vereniging Krato uitvoering
7 en 8 november. Aanvang
20.00 uur in Gasterij Schoen-
aker

• Oppasmoeder, wonende te
Barchem wil graag op uw
kinderen passen bij haar
thuis. Tel. (0573) 45 30 76

• Gezocht: zelfst. woon-
ruimte voor rustige jongeman
in Vorden of omgeving. Tel.
(053) 43 10 237

• Te koop: TG Curore '91
rood, 47.500 km f 7250,-. Tel.
55 10 25

• Denkt u aan de revue van
Jong Gelre 7 en 8 november
in het Dorpscentrum?

• ETA, Aldi, Hola, Jaldal-
dald'E.L.A.

• Te koop: koppel ganzen
f 30,-. Tel. (0575) 55 68 15

• D^p/ereldwinkelcadeau-
markt op 14 nov. in het
Dorpscentrum van 15.00 tot
20.00 uur. Met speelgoed en
cadeaus voor de december-
maand

• LWe - Vrijstaat! (Als dat
maar goed gaat...)

• Denkt u er aan: Toneel-
vereniging Krato uitvoering
7 en 8 november. Aanvang
20.00 uur in Gasterij Schoen-
aker

• Zoek: Flip, sym. getekend
rood katje, 10 jaar oud, omg.
Het Wiemelink te Vorden.
Graag inl. tel. 55 21 73

• Zaterdag film en foto's
van de BROMMERTS. Mooi
man, aanvang 15.30 uur

• Te koop: klein vee-aanhan-
ger (auto) opknapper, vr.pr.
f 500,-; mini-hangbuikvar-
kentjes, mini-schaapjes,
dwerggeitjes, z.g.a.n. pony-
tuig (stokm. plm. 1,35 m).
Ruurloseweg 34, Barchem, tel.
(0573) 44 1096

• Na een intensieve voorbe-
reiding zal de Chr. muziekver-
.eniging Sursum Corda zater-
dag 8 november a.s. deelne-
men aan het concertconcours
in het Muziekcentrum te En-
schede. Als laatste voorberei-
ding zal op vrijdagavond 7 no-
vember a.s. een openbare ge-
nerale repetitie worden ge-
houden in de Christus Ko-
ningkerk aan Het Jebbink. Als
u geïnteresseerd bent om de
generale repetitie bij te wo-
nen, bent u van 19.00 tot
20.00 uur van harte welkom.

• Op zaterdag 8 en zondag 9
november a.s. vogeltentoon-
stelling in zaal De Luifel te
Ruurlo. 200 vogels zijn te
bezichtigen, ook verkoop-
klasse. Open zaterdag 8
november van 10.00 tot 20.00
uur en zondag 9 november
van 10.00 tot 16.00 uur. Gratis

'toegang

Winterse temperaturen? Winterkost!
Volop ba/kenbrei, bakb/oedworst,
zuurkoo/spek, rookworst

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING

Malse Fricandeau
aan f stuk of lapjes

500 gram T

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Pekelvlees
100 gram f 1,98

Gebraden Gehakt
100 gram f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes

f 10,-
2 Pizza's

f 10,-
SMULTIP

SPEKROLLADE
500 gram
Ook hét adres voor al uw
huisslachtingen

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram

f4,98
1 kilo

f7,95
com binatie-voordeel

4 slavinken +
4 hamburgers

f8,95samen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvende infor-,
matie. C/B Renovatie, tel.'
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08.

• Te koop: wit schippers-
keesje (klein formaat), 8 we-
ken oud (teefje). Vraagprijs
f 300,- Tel. (0575) 46 32 67.

• Ik heb hulp nodig! Voor de
distributie van kansrijke nieu-
we producten. Bel nu voor
een geweldige nieuwe kans in
zaken. Tel. (0575) 52 98 69.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en diverse partijgoe-
deren. TeL/fax (0314) 62 50
53 / 06-53154507

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

OEKMARKJ1

2 bOS

Supergrote

Cyclamen

naar keuze 8,95

heide 2 voor 10,00

9952 voor

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

20 zoete Clementine's

Spruiten 1 kg

Volop Max Havelaar bananen

KOLDEN HOF's Versmarkt



Ogen als sterretjes,
een neusje zo klein.
Wij zijn gelukkig je ouders en
broertje te mogen zijn.

Op 30 oktober 1997 is gebo-
ren

Carolien

Hanny en Rudy
Sloot-Harmsen
Riek

Burg. Galleestraat 42
7251 EC Vorden
(0575) 55 36 55

Wilt u vingertjes en teentjes ko-
men tellen,
dan graag even van te voren
bellen

Dankbaar en intens gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Bram

2 november 1997

Erik Bulten en
Rita Bulten-Schieven

Het Hoge 29
7251 XT Vorden
(0575) 55 20 80

Rita en Bram rusten van 13.00
tot 15.00 uur

Woensdag 29 oktober 1997.

Wietse

is om 11.06 uur geboren,
weegt 3460 gram en is
47 cm lang.

De hoofdprijs is gevallen en
wij zijn ontzettend blij. Wij vin-
den hem met zijn allen een lot
uit de loterij.

Ria en Wietse rusten van
13.00 tot 15.00 uur en na
22.00 uur.

Leo, Ria, Erika en
Jessica Eggink

Covikseweg 23
7221 CM Steenderen
Tel. (0575) 44 18 60

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

Op 12 november a.s. hoopt onze
vader, opa en overgrootvader

Willem Steenblik

100 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren tussen
15.30 en 17.30 uur in zaal De Her-
berg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Dat hij Gods nabijheid mag ervaren
in de avond van dit leven, is de wens
van zijn dankbare kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Mocht u uw gelukwensen willen vergezellen van
een attentie gaarne dan in een enveloppe om te
bestemmen voor een goed doel.

Donderdag 13 november 1997 is het
40 jaar geleden dat

Cees van de Pol
en
Sonja van de Pol-Sweers

elkaar het ja-woord gaven.

Iedereen die ons op deze bijzondere
dag de hand wil drukken, nodigen
wij uit op de receptie die wij houden
van 17.00 tot 18.30 uur in 't Pantof-
feltje, Dorpsstraat 34, 7251 BC Vor-
den.

Hoetinkhof 45
7251 WL Vorden

Met verslagenheid hebben we kennis moeten ne-
men van het overlijden van onze oud-medewerker
en procuratiehouder

WIM SESSINK

Wim Sessink was meer dan 40 jaar aan het bedrijf
verbonden en heeft in 1990 het bedrijf vervroegd
op basis van de VUT-regeling kunnen verlaten.
Zijn accuratesse en inzicht hebben de onderne-
ming veel goeds gebracht, deze inbreng is thans
nog positief merkbaar.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het ver-
werken van het verlies.

Directie en medewerkers
Gems Metaalwerken b.v.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden op 26 oktober van

WIM SESSINK

Wim was vele jaren penningmeester van ons
zwembad. Wij zien met dankbaarheid terug op zijn
inzet.

Bestuur van het zwem- en recreatiebad
In de Dennen

Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen,
ontfermt Zich de Heere over degenen die Hem vreezen.

Psalm 103 : 13

Dankbaar voor alle liefde en goedheid, die wij van
hem mochten ontvangen, delen wij u mede dat de
Heere heeft thuisgehaald zijn kind, mijn innig ge-
liefde man en onze dierbare vader en opa
BERNARD FREDERIK BENNINK

Doetinchem, Vorden
9 april 1918 31 oktober 1997

Vorden: Elisabeth Bennink-Oltvoort
Kampen: Frits Bennink

Jeanette Bennink-van Dorsten
Petra, Vasthi, Jonathan

Zuidwolde: Ab Bennink
Wilna Bennink-Berendsen
llse, Judith

Gieten: Ria Wiegman-Bennink t
Dick Wiegman
Elsbeth en Leon, Maaike, Dirk-Jan

Bennekom: Ada Mulder-Bennink
Bert Mulder
Merthe, Anne

Wildenborchseweg 18
7251 KG Vorden

Bernard is thuis opgebaard.

De rouwdienst vindt plaats op D.V. woensdag 5
november om 12.00 uur in de Gereformeerde
kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden, waarna de ter-
aardebestelling volgt op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er ge-
legenheid tot condoleren in de Kapel, Kapelweg 1
in de Wildenborch.

Want God, de Heer, zo goed, zo mild,
Is t'allen tijd een zon en schild.

Ps. 84 : 6

Door God is thuisgehaald onze lieve zwager en
oom
BERNARD FREDERIK BENNINK

ECHTGENOOT VAN E. OLTVOORT

op de leeftijd van 79 jaar.
Ab Oltvoort
Mien Oltvoort-Heersink

Ida
Johan en Nicole
Els

Janny en Johan Lotterman-Lenselink
Christi, Petra en Matthea

Gozien en Frens Lotterman-Lenselink
Inge en Annelies

Vorden, 31 oktober 1997

mijn schipper is nu achter de horizon ...

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat uit ons
midden is heengegaan mijn zo innig geliefde man,
onze lieve, zorgzame vader en schoonvader en
onze opa Jan

JAN JACOBUS BUSSINK

2 maart 1923 25 oktober 1997

Vorden: Wilh. C. Bussink-ten Brink

Heemstede: R.J. Bussink
C.E. Bussink-van Amerongen
Arthur, Barbara, Cecilia

Biel-Benken E. Maurer-Bussink
(Zwitserland): F. Maurer

Bettina, Sabine, Lucius

De Doeschot 8
7251 VJ Vorden

De crematie heeft op 30 oktober te Doetinchem
plaatsgevonden.

t
Groof is de leegte die hij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
die hij ons achterlaat, geven wij u kennis dat te
vroeg van ons is heengegaan mijn Gerrie en onze
papa

GERHARDUS JOHANN
WILHELMUS VAN DRUTEN

op de leeftijd van 55 jaar.

Mieke van Druten-Bruntink
Kathy
Geert-Jan
Elke

2 november 1997
Het Hoge 45
7251 XV Vorden

De uitvaartmis zal plaatshebben donderdag 6 no-
vember om 10.00 uur in de parochiekerk St.
Antonius van Padua, Ruurloseweg 101 te
Kranenburg.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.00 uur in de aula van crematorium
'Slangenburg', Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

Diep geschokt ontvingen wij het bericht van het
overlijden van onze collega

GERRIE VAN DRUTEN

Zijn humor en opgewektheid zullen wij nooit ver-
geten.
Wij wensen Mieke, Kathy, Geert-Jan en Elke veel
sterkte met dit grote verlies.

Personeelsvereniging Wiltink BV
Bart, Han, Joop, Wouter, Martijn,
Maurits, Evelien, Danny en
Xander

Vorden, 2 november 1997

Verslagen zijn wij door het bericht van het plotse-
linge heengaan van onze werknemer

GERRIE VAN DRUTEN

Ruim 28 jaar heeft Gerrie zich voor ons bedrijf in-
gezet. Daarnaast had hij altijd een warme belang-
stelling voor collega's en mensen om hem heen.
Wij zullen hem missen.

Wij wensen Mieke en de kinderen veel sterkte toe
bij dit verlies.

Installatiebedrijf Wiltink BV
Familie Wiltink
Familie Bloemendal

Vorden, 2 november 1997

Wegens omstandigheden zijn wij

donderdag 6 november a.s.
de gehele dag

gesloten
Storingsdienst wordt waargenomen door:

Installatiebedrijf Bosman
Telefoon 55 26 27

mr uw SANITAIR
ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRUf DAKBEDEKKING
VORDEN -TEL (0575) 551656 LOODGIETERSWERK



U L L E T I N

7474.

gemeente: (ÖS75J 55 74 44.

Oponfngstyden Gemeentehuis;
tot en met vrijdag van

woensdagmiddag van 14.00 tot l ZOO uur.

li;Avondopenstd!ling afd. bestuur
fotrderdee! burgerzaken op de dinsdag-
avonden dat er mad5vtrgadeHrtge
van I£ .30^0.00 uur (zte jwbHcaties in

Spreekuren burgemeester en

Burgemeester E J, d; Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 utir
etr volgens afspraak. l

Wethouder M, Aar£sen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens' afspraa k.

WethouderJD. Muüderye-Meuienbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 1100 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch maken
hij de receptie van net gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 20Müur,
woensdag van 13JO tot 2730 uur;
donderdag van 13.30 tot 37.30 uur,
vrifdag van J3.30 tot 20.30 UUT;

i zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan:

- Via Via promoties voor het plaatsen
van 4 reclameborden ten behoeve
van de kerstmarkt in Zutphen;

- de Vordense Ondernemers Vereni-
ging voor het plaatsen van kerstbo-
men en een kerstklok en het houden
van een kerstmarkt op 20 december
1997;

- de heer J. van den Broek en de heer
J. van Beek voor het bouwen van een
dubbele carport op de percelen Zui-
velhof 5 en 7 te Vorden;

- mevrouw R.C. Lippmann-Brom voor
het veranderen van een woning op

het perceel Vierakkersestraatweg 13
te Vierakker.

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

H n F m
VONDOEENSTELLING

BURGEJ

Op dinsdag 25 november 1997 is de
afdeling bestuur, onderdeel burgerza-
ken, van 18.30 - 20.00 uur geopend. De
eerstvolgende Mwidopenstelling na
deze is op dinsd1^C3 december 1997.

ONTRIBUTIEFONDS GEMEENTE VORDEN

Heeft u voor 1997 al een aanvraag ingediend? Dit kan nog tot 31 december.

Het contributiefonds past uitstekend binnen de doelstelling van het minimabe-
leid nieuwe stijl en kan met name van groot belang zijn in het voorkomen van
een sociaal isolement voor mensen met een inkomen op minimum-niveau. Het is
algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen door hun situatie vaak
gedwongen worden het eerst te bezuinigen op uitgaven liggen op het gebied van
ontspanning, beweging en de ontmoeting van andere mensen.
Een bijdrage uit contributiefonds verschaft burgers van de gemeente Vorden die
een inkomen op minimumniveau hebben de mogelijkheid om deze dingen te blij-
ven doen.

De normen
De maximum-bijdrage is ƒ 125,— per gezinslid per jaar. Dit bedrag geldt voor men-
sen met een inkomen op of onder het niveau van het wettelijk minimumloon.
Omdat mensen die qua inkomen iets boven de grens van het minimumloon zit-
ten vaak ook in de situatie verkeren die hierboven werd beschreven, is het voor
deze groep ook mogelijk een (gedeeltelijke) bijdrage te krijgen. In de onderstaande
tabel zijn de normbedragen weergegeven.

(Gezins-) inkomen
ƒ 1.997,55 netto per maand of lager
ƒ 2.197,55 netto per maand of lager
ƒ 2.397,55 netto per maand of lager

Bijdrage per gezinslid
ƒ 125,-
ƒ 85-
ƒ 45-

Aanvraagformulieren
De formulieren voor het aanvragen van een bijdrage kunnen worden afgehaald
bij de balie van de afdeling welzijn van de gemeente. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling welzijn tel.: 55 74 97 of 55 74 99.

ERMIJN VOOR INDIENEN AANVRAAG HUURSUBSIDIE VERLENGD TOT
l DECEMBER

Staatssecretaris Tommel van VROM heeft besloten de indieningstermijn voor het
aanvragen van huursubsidie met twee maanden te verlengen tot l december van
dit jaar.
Het kabinet wil huishoudens die recht op huursubsidie hebben, zoveel mogelijk
aansporen dat ook aan te vragen> Dat is ook bij de recente Algemene Beschou-
wingen in de Tweede Kamer uitvoerig aan de orde gekomen, pe staatssecretaris

gaan, ver-

der uit te breiden. Het minimabeleid van de gemeente Vorden is ook gericht op
terugdringen van niet-gebruik. Om te kijken of deze extra activiteiten effect heb-
ben, is tot verlenging van de indieningstermijn besloten. Als u nog geen huur-
subsidie heeft aangevraagd, kunt u dat tot l december nog via uw verhuurder
doen. Als uw verhuurder geen aanvraagformulier huursubsidie heeft, kunt u een
formulier krijgen bij de afdeling welzijn aan de Horsterkamp 8.

OE-HET-ZELF....MIUEUBEWUST

Dit is een artikel uit de reeks Doe-het-zelf... milieubewust, die in de maand novem-
ber in deze krant geplaatst worden.

HART VOOR HOUT
Hout is een veel gebruikt bouwmateriaal. Het is ook een milieuvriendelijk bouw-
materiaal, omdat het een natuurproduct is. Toch zijn er grenzen aan het gebruik
van hout. Dit komt, omdat wij meer hout gebruiken dan dat bomen de kans heb-
ben te volgroeien. De tropische regenwouden worden nu in zo'n snel tempo
gekapt dat er over vijftig jaar niets meer van over is. Dit betekent natuurlijk niet
dat u geen hout meer kunt gebruiken. In dit artikel kunt u lezen welke soorten
hout uit milieu-oogpunt het beste kunnen worden gebruikt en waarom die soor-
ten.

Houtsoorten
Er bestaat veel verwarring over de benaming van houtsoorten. Men denkt vaak
dat hardhout alleen in de tropen groeit en dat tropisch hardhout altijd een lange
levensduur heeft. Niets is minder waar. De term "hardhout" betekent dat het
hout afkomstig is van loofbomen. Loofbomen groeien overal. Er bestaat dus ook
Europees hardhout.
De herkomst van het hout zegt niet veel over de levensduur ervan. Europees hout
als eiken en kastanje is even duurzaam als het tropische merbau.

Welke soort hout u het best kunt gebruiken is afhankelijk van de toepassing
ervan. Voor een kozijn gebruikt u ander hout dan voor een vloer. Vermijdt echter
het gebruik van tropisch hardhout. Behalve dat de winning van tropisch hard-
hout voor ontbossing op grote schaal zorgt, kost het ook nog eens veel energie om
het hout naar Nederland te vervoeren. Voor alle soorten tropisch hout is een alter-
natief met dezelfde leven^fciur.

Milieuvriendelijk hout
Als bossen goed beheerd worden, zijn we tot in de lengte van dagen verzekerd van
een goede houtvoorraad en blijven de bossen op aarde in tact. Omdat te bereiken
is FSC opgericht. Dit is een organisatie, die regels heeft opgesteld voor goed bos-
beheer. Zij controleren hj^iout uit de bossen, die aan deze regels voldoen en
geven dat hout een keuHerk. Dit FSC-keurmerk garandeert dat u duurzaam
geteeld tropisch hout koopt. Vraag hier naar bij de doe-het-zelf zaak.
Hout wordt vaak verduurzaamd om de levensduur te verlengen. De meeste ver-
duurzamingsmiddelen zijn slecht voor het milieu en de gezondheid. Hout met
een KOMO-keurmerk is met minder milieuschadelijke middelen verduurzaamd.

Meer informatie
Meer informatie over hout & milieu kunt u krijgen bij de Milieutelefoon (020-
6262620).
De doe-het-zelf zaak kan u informeren over de toepassingen van de verschillende
houtsoorten.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

22-10-97Vereniging voor
Protestants-Chris-
telijk Onderwijs

Het Hoge 36
Vorden

vergroten van
een schoolgebouw

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u Vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 11 november 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- notitie riolering buitengebied, ontheffingenbeleid provincie Gelderland;
- managementrapportage najaar 1997.



De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 11 no-
vember 1997 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- beeldkwaliteitsplan het Joostink (raadsvoorstelnummer 5); afhankelijk van

ingebrachte of nog in te brengen zienswijzen kan dit onderwerp ook in een
extra vergadering van de commissie bestuur en ruimtelijke ordening op 17
november 1997 om 20.00 uur aan de orde komen;

- bestemmingsplan "Rotonde Wichmond";
- managementrapportage najaar 1997.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
12 november om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- verordening bestuurscommissie openbaaar basisonderwijs Vorden 1998;
- verordening lokaal onderwijsbeleid gemeente Vorden;
- gemeenscapppelijke regeling Stichting Iselinge, sector schoolbegeleiding;
- bedrag, programma en overzicht huisvestingsvoorzieningen basis- en voorgezet

onderwijs 1998;
- managementrapportage najaar 1997.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 november 1997 om 19.30 uur in
het gemeente huis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- Verordening bestuurscommissie openbaar basisonderwijs Vorden 1998;
- Verordening lokaal onderwijsbeleid gemeente Vorden;
- beeldkwaliteitsplan het Joostink;
- gemeenschappelijke regeling Stichting Iselinge, sector schoolbegeleiding;
- bestemmingsplan "Rotonde Wichmond";
- bedrag, programma en overzicht huisvestingsvoorzieningen basis- en

voortgezet onderwijs 1998;
- managementrapportage najaar 1997.

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tij-
dens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentes^^etaris, de heer mr. A.H.B,
van Vleuten, onder opgave van het onderwerp wmirover u wilt spreken.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraak-
verordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 6 novem-
ber 1997 tot en met woensdag 3 december 1997, op de gemeentesecretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt de
gemeentelijke visie op de uitbreiding van het industrieterrein Werkveld-
Oost. Het gaat globaal om het gebied tussen de Kerkhoflaan en de Hamelandweg,
voorzover gelegen tussen de Vierakkerse Laak (noordelijke begrenzing ) en de
woonbebouwing langs de Ruurloseweg (zuidelijke begrenzing).

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

Burgemeester en wethouders hebben, al weer bijna twee jaar geleden, de gemeen-
teraad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor de uitbreiding van
het industrieterrein Werkveld-Oost.

Aanleiding was toen met name de mogelijkheid om de Nedac Sorbo, die, na lang-
durige procedures, wilde vertrekken vanaf de locatie aan de Nieuwstad, een alter-
natiefbinnen Vorden te bieden.
Voor de verdere uitbreiding van het industrieterrein was op dat moment, van-
wege de nog beschikbare ruimte op het industrieterrein Werkveld, in samenhang
met het jaarlijkse uitgiftepatroon, spoed nog niet geboden. De gemeente Vorden
mag van de hogere overheden namelijk per jaar maar beperkt uitbreiden en dan
ook nog eens hoofdzakelijk voor alleen de plaatselijke behoefte.

Het aangekondigde vertrek van de Nedac Sorbo, met als gevolg verlies van werk-
gelegenheid, was voor burgemeester en wethouders aanleiding voor een 'kruis-
tocht' richting de provincie om compensatie. Bij de vaststelling van het streek-
plan Gelderland heeft de provincie toegezegd compensatie te willen bieden.
Vorden mocht dus wat meer uitbreiden.

De vanaf eind vorig jaar/begin dit jaar sterk toenemende vraag naar industrie-
terrein, met als gevolg een slinkende voorraad op het bestaande terrein, was voor
burgemeester en wethouders aanleiding de voorbereidingen voor de planologi-
sche procedure en de onderhandelingen voor aankoop van het terrein aan de
oostzijde van de Kerkhoflaan te intensiveren.
Aan dergelijke procedures/onderhandelingen zitten nu eenmaal de nodige vijven
en zessen. Het is niet te vergelijken met het kopen van een woning. Voor de zit-
tende agrariër heeft het wel degelijk ingrijpende consequenties. Met andere woor-
den: we kunnen niet 'over één nacht ijs gaan '.
Bovendien kost o^goed ingepast industrieterrein op deze locatie de nodige cen-
ten, terwijl de gewPenteraad met nadruk streeft verhoging van de grondprijs bin-
nen de uitbreiding beperkt te houden. Al met al een uitdaging, die evenwel de
nodige tijd kost.

ótruduurkaart

uitbreiding indusiriétardn V r̂dai



Burgemeester en wethouders hebben - in overleg met de raadscommissies voor
bestuur en ruimtelijke ordening (BRO) en volkshuisvesting, economische zaken
en gemeentewerken (VEGW) - een visie/structuurbeeld voor de langere termijn
voor de uitbreiding Werkveld-Oost opgesteld. Voor de in die visie opgenomen
'structuurkaart' , verwijzen wij u naar de afbeelding bij deze publikatie. Met
name bij de wegen gaat het om een indicatieve benadering. De reacties op de
visie, maar ook het gewenste uitgiftepatroon kunen aanleiding zijn voor bijvoor-
beeld een andere wegenpatroon.

Burgemeester en wethouders verwachten binnenkort de aankooponderhandelin-
gen af te ronden. Diverse, met name 'Vordense', ondernemers hebben inmiddels
interesse getoond voor gronden binnen de uitbreiding. De gemeente wil daar, met
de (versnelde) mogelijkheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de
Woningwet bieden, op inspelen. Naast deze visie op de uitbreiding zullen burge-
meester en wethouders daarom de gemeenteraad voor zijn vergadering van 23
december 1997 voorstellen opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen.

Omwonenden, die ook twee jaar geleden door burgemeester en wethouders
schriftelijk zijn benaderd, hebben een kopie van (de tekst) van deze publicatie ont-
vangen.

'B

Jij ESTUURSCOMMISSIE VOOR OPENBAAR BASISONDERWIJS IN
VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een Verordening
bestuurs commissie voor het openbaar basisonderwijs in Vorden vast te stellen.
Tot op heden zijn burgemeester en wethouders het bestuur van de school. Om de
instelling van de bestuurscommissie mogelijk te maken en de bevoegdheden over
te dragen, moet de gemeenteraad de verordening vaststellen. De aan de bestuur-
lijke en adminstratieve ondersteuning verbonden kosten ramen burgemeester en
wethouders op ƒ 27.000,— per jaar.

ESTEMMINGSPLAN "ROTONDE WICHMOND"
f
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmings-
plan "Roton de Wichmond" vast te stellen. Dit plan geeft de planologische basis
voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt Baakseweg-Beeklaan-
Lankhorsterstraat. Op het ontwerp-bestemmingsplan zijn twee reacties gekomen,
die onder andere betrekking hebben op geluids- en stankoverlast, wateroverlast
door het dempen van een sloot en om de maximumsnelheid ter hoogte van de
bebouwing terug te brengen naar 50 km per uur. Burgemeester en wethouders
zijn van mening dat deze bezwaren niet gegrond zijn. Metingen hebben uitgewe-
zen dat het geluid beneden de toegestane niveau's blijft, dit is ook het geval bij de
toegestane concentraties van uitlaatgassen.

UISVESTINGSVOORZIENINGEN BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS

de gemeenteraad is verplicht om te zorgenvoor een toereikende huisvesting van
de scholen in Vorden. Jaarlijks moet de raad een redelijk bedrag vaststellen ten
behoeve van de voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Ook moet de raad een
programma vaststellen waarin de voorzieningen in de huisvesting zijn opgeno-
men die vergoed worden. Bij de vaststelling van de begroting heeft de gemeente-
raad een bedrag van ƒ 459.000,— opgenomen. Uit dit bedrag moet de gemeente-
raad ook een aantal lopende verplichtingen betalen.

De in het huisvestinsprogramma opgenomen voorzieningen komen voor het
grootste deel overeen met wat in het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan en
de meerjarenonderhoudsplanning staat, met uitzondering van de realistie van
een gymlokaal voor de basisschool de Kraanvogel. De gemeentelijke vergoeding
bedraagt ƒ337.000,—. Voor het bouwen van een gymlokaal is dit niet voldoende.
De bouw is mede afhankelijk van het verkrijgen van een andere gemeentelijke bij-
drage dan de onderwij svergoeding.

9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

KOOKCURSUS VOOR MANNEN
Het is de bedoeling dat in november-
december bij voldoende deelname een
kookkursus voor mannen wordt gege-
ven. Bent u geïnteresseerd dan kunt u
zich nog opgeven. Er zijn nog een aan-
tal deelnemers nodig om de cursus te
gen een redelijke prijs te organiseren.

VAKANTIEWEEK VOOR SENIOREN
Al meer dan 20 jaar bestaat er in
Vorden een reisorganisatie die een va-
kantieweek organiseert voor senioren.
De week wordt meestal gepland in de
maand juni. De leeftijd van het gezel-
schap is momenteel tussen de 65 en 85
jaar. Mocht u belangstelling hebben
om ook eens een week met leeftijdge-
noten op vakantie te gaan, dan kunt
voor nadere inlichtingen kontakt op-
nemen met de leiding:
Hr. en mevr. Bekman- Koers, de Horster-
kamp 13, tel. 551850 of
mevr. Groot Jebbink- Luimes, het Hoge
57, tel. 552981.

CENTRALE VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING
Als u in een situatie komt waarbij u
hulp nodig hebt kunt u kontakt opne-
men met de CENTRALE voor Vrijwilli-
ge Hulpverlening, bij de Stichting Wel-

zijn Ouderen in Vorden. Wij zijn hier-
voor geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 - tot 12.00 uur. De ge-
boden hulp kan vei^killend van aard
zijn zoals klussen, Tmtovervoer, bood-
schappen doen of gewoon een praatje.
Durf hulp te vragen. Een aantal vrijwil-
ligers staat voor u klaar. Tel. 553405.

HULP VOOR MENSEN DIE THUIS
WILLEN STERVEN
In Nederland sterven jaarlijks ruim
130.000 mensen. Ongeveer de helft
daarvan sterft thuis. Hun aantal wordt
steeds groter. Thuis sterven brengt
vaak een ziekbed met zich mee; een
ziekbed waarbij partners, kinderen, fa-
milieleden en kennissen (ook wel man-
telzorgers genoemd) de stervende zo
goed mogelijk proberen te helpen en te
verzorgen. Het verzorgen van iemand
in de laatste levensfase is echter erg
zwaar. Ook als er hulp is van wijkver-
pleging, gezinsverzorging en huisarts.
Als partner moet je bijvoorbecl 24 uur
per dag beschikbaar zijn. Daarnaast
vraagt zo'n situatie ook geestelijk veel.
Leden van een Vrijwillige Terminale
Thuiszorg-organisatie kunnen in zo'n
situatie hulp bieden. In ons land be-
staan reeds meer dan 130 van dit soort
organisaties.

De vrijwilliger biedt hulp bij de per-
soonlijke verzorging en begeleiding
van de zieke. Het motto daarbii is: Wij
willen er zijn! Bij de verzorgi^lkunt u
denken aan het verfrissen v^m de zie-
ken, het draaien in bed, het helpen bij
het eten en drinken en het verschonen
van het bed. Daarnaast is de vrijwilli-
ger ook op de achtergrond aanwezig
om te luisteren naar de zieke of samen
met hem te praten over zowel alle-
daagse dingen als over sterven en de
dood. Als de vrijwilliger aanwezig is,
kan de partner of het betreffende fa-
milielid even rust nemen, een bood-
schap doen of 's nachts rustig slapen.
Op deze manier is de vrijwilliger een
belangrijke steun voor zowel de zieke
als de mantelzorger(s).

VRIJWILLIGERSWERK
Voor de volgende projekten kunnen
wij vrijwilligers gebruiken: chauffeur
of begeleiding bij tafeltje dek-je, gastv
rouw of gastheer bij open tafel, koffie-
schenk bij De Wehme of de dagopvang.
Voor informatie of opgave kunt u te-
recht bij de Stichting Welzijn Ouderen
in Vorden, Raadhuisstraat 6, tel. 55 34
05.
Het kantoor is geopend van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Toneelvereniging Krato
twee keer actief
in Gasterij Schoenaker
Toneelvereniging Krato brengt op vrij-
dag 7 en zaterdag 8 november het blij-
spel "Boer'n op vrijerstoer'n" op de
planken. Beide avonden hebben plaats
in Gasterij Schoenaker. In tegenstelling
tot andere jaren is er geen voorstelling
op zaterdagmiddag. Het blijspel
"Boer'n op vrijerstoer'n" is geschreven
door Herman van der A. In totaal doen
er twaalf spelers aan het stuk mee.

Sursum Corda gaat op
zaterdag 8 november
naar muziekconcours
Na een aantal maanden van intensieve
voorbereiding zal de christelijke mu-
ziekvereniging Sursum Corda zaterdag
8 november deelnemen aan het con-
certconcours in het muziekcentrum in
Enschede. Sursum Corda zal uitkomen
in de sectie Harmonie afdeling Uit-
muntendheid. Voor de beoordeling
dient een verplicht werk en een keuze-
werk te worden uitgevoerd. Als laatste

voorbereiding zal op vrijdagavond 7
november een openbare generale repe-
titie worden gehouden in de Christus
Koningkerk aan het Jebbink. Zie ook
advertentie.

Eiken op Hoetinkhof
herplant in
tuin van Decanije
Drie bomen op het Hoetinkhof waar-
voor de gemeente al een kapvergun-
ning had verleend, zijn door tussen-
komst van de Vereniging Bomenbelang
Vorden behouden gebleven. Afgelopen

vrijdag zijn de drie bomen uitgegraven
en herplant in de tuin van apparte-
mentencomplex Decanije. Het gaat
hier om twee inlandse eiken en een
Amerikaanse eik. De drie bomen wa-
ren achttien jaar geleden op het
Hoetinkhof geplant.

NOVEMBER
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme:
info bij de receptie

4 KBO: soos Kranenburg-Vorden
5 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
5 De Wehme: welfare bazar
5 BZR: bridgen in 't Stampertje
6 Bejaardenkring: Dorpscentrum
7 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker
8 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker
8 In de Reep'n: slipjacht

10 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
10 Vrouwenclub Medler: excursie
12 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
12 BZR: bridgen in 't Stampertje
17 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
18 KBO: soos Kranenburg-Vorden,

lezing
18 N.B.v.R: doe-middag
18 HVG Wichmond: St. Opcration

Eardrop
19 BZR: bridgen in 't Stampertje
19 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
19 De Wehme: welfare handwerken
19 N.B.v.R: themamiddag agrarische

commisse
20 Bejaardenkring: Dorpscentrum
20 HVG Wildenborch: dia's uit China,

mevr. van Arkel
20 P.C.O.B. Mr. J. Pruim spreekt over

Oranje en Nassau
24 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler: de heer van

de Broek
25 NCVB: ZorgGroep Oost-Gelderland
26 BZR: bridgen in 't Stampertje
26 HVG dorp: Sinterklaasavond
26 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
26 N.B.v.R: A. Ribbers, Omroep Gelder-

land
28 t/m
30 De Vogelvriend: clubtentoonstelling



De Rabobank wijzigt haar openingstijden.
Met ingang van 3 november zijn onze kantoren als volgt geopend:

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

kantoor:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steenderen, Burg. Smitstraat 21

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur

13.15 - 17.00 uur
13.15 - 17.00 uur
13.15 - 17.00 uur
13.15 - 17.00 uur
13.15 - 18.00 uur

Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur

13.15 - 17.00 uur
13.15 - 17.00 uur
woensdagmiddag gesloten
13.15 - 17.00 uur '
13.15 - 18.00 uur

Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3

10.00 - 12.30 uur
10.00 - 12.30 uur
10.00 - 12.30 uur
10.00 - 12.30 uur
10.00 - 12.30 uur 13.15 - 18.00 uur

Voor meer complexe zaken bent u natuurlijk
ook buiten deze tijden van harte welkom.
In dat geval adviseren wij u even contact met ons
op te nemen voor het maken van een afspraak.

Rabobank
Graafschap-West

gordijnstoi fen?

ploegstoffen
natuurlijk!

ze zijn verkrijgbaar bij

'ntarleurad v/seur

39 "
Tel. (0575) 52 61 32

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

IE5EN
^WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(031 4)681 378 tel:(p575)553006
('•MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN]

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrijf-glos in lood atelier
VAN«MIJ

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

WIJNHUIS VORDEN is I.V.M.
EEN COSMETISCHE

AANPASSING AAN DE WINKEL
VAN 10 T/M 12 NOVEMBER

GESLOTEN
DAAROM DEZE WEEK:

RIOJA 1994

CRIANZA
Conde de Valdemar

Van ƒ. 14,95 voor ƒ. 13,75

6 flessen voor ƒ. 75,00

• Heerlijke volle rode Wijn

• Heel mooi wijnjaar

• Fantastische wildwijn
*

JONGE FLORYN
l liter voor/. 19,95

*

ALFA BIER
Proefpakket

3 flesjes met sierlijk
voetglas

voor/. 5,50

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Voetbalteams W Vorden in het nieuw
Twee pupillenteams en de jeugdleiders van de voetbalvereniging Vorden kregen
de afgelopen weken nieuwe tenues uitgereikt door Makelaardij Pelgrum,
Keurslager Vlogman en Lammers Damesmode. De nieuwe shirts waren nodig van-
wege de gestage groei van het aantal jeugdleden bij de Vordense voetbalclub. Alle
teams bij de voetbalvereniging lopen in gesponsorde shirts. Jeugdvoorzitter
Herman Vrielink toonde zich in een korte toespraak gelukkig met de Vordense on-
dernemers die de voetbalvereniging en warm hart toedragen. "Doordat nieuwe le-
den weten dat ze shirts van de vereniging krijgen, kan men met zeer lage kosten
lid worden van de voetbalvereniging, hetgeen de drempel verlaagd", aldus de
Jeugdvoorzitter. Verder ging ook het eerste elftal van W Vorden met hoofdspon-
sor Barendsen op de foto.

Bram Lammers van Lammers Damesmode overhandigt een nieuw trainingpak
aan Jeugdvoorzitter Herman Vrielink. Acht jeugdleiders lopen in de fraaie nieuwe
pakken rond. Verder op de foto Corry Lammers en hun drie kinderen Lonneke,
Zjors en Akkemay.

Voor de etalage van makelaarskantoor Pelgrum ontving het F l team de nieuwe
shirts.V.l.n.r. Dick Vlogman (sponsor), Han Pelgrum (sponsor), Ivar Bijenhof, Jorrit
Hartelman, Rob Knoef, Bas Schroer, Robin Esselink, Sven Toebes en geknield Niels
Ruiterkamp. Rechts staan de leiders Henk Ruiterkamp en Henk Knoef.

Hoofdsponsor Barendsen «Riet eerste elftal van W Vorden op de foto.

Voor slagerij Vlogman werden de nieuwe tenues overhandigd aan de E 3 jeugd.
Achterste rij: Han Pelgrum en Dick Vloman (sponsors), Freerk Boekelo en Erik
Rakitow (leiders). Voorste rij: Kobbe Jan Boekelo, Gerjan Hebbink, Chiel Abbink,
Jeroen Peters, Mathijs Messing, Coen Nijenhuis, Erik Velhuis, Mark Wellerweerd
en Chiel Nab.

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

Naobers uit Wichmond op stap naar Groningen
Een aantal naobers uit Wichmond
van de Hackforterweg en de Baakse-
weg kwam tijdens de laatste Nieuw-
jaarsnacht tot het inzicht dat een
bezoek aan de stad en provincie
Groningen zeker de moeite waard
moest zijn. Velen van hen waren er
nooit eerder geweest. Zo wordt door
een van hen, de oud groninger J.
Knol een afwisselend programma
opgesteld. De groep bestond uit 16
personen: de echtparen Tijsen,
Overbeek, Krijt, Klein Kranenbarg,
Knol, van Zuilekom en Onstenk gin-
gen vrijdag 24 oktober jl. voor een
driedaagse reis naar het verre noor-
den.

Het eerste bezoek gold het nieuwe kan-
toor van de Gasunie dat op afstand sa-
men met de Martinitoren de skyline
van de stad Groningen bepaalt. Nie-
mand van de groep had ooit eerder
zo'n indrukwekkend gebouw gezien.
De architectuur van buiten en van bin-

nen is schitterend. Veel kunst, het is
een museum waar honderden mensen
hun dagelijkse werk doen met de dis-
tributie van het aardgas. In een oude
herberg in Garnwerd langs het Reit-
diep waar vroeger de passagiers van de
trekschuit overnachtten werd de lunch
gebruikt. Een lange autorit bracht ons
naar Ter Apelkanaal, waar we in de
grootste aardappelmeelfabriek van de
wereld de Avebe ontvangen werden
door de heer P. Blauw, landbouwdes-
kundige voor de WD in de Tweede
Kamer.

Aan deze industrie is de naam W.A.
Scholten verbonden, die in de negen-
tiende eeuw de aardappelzetmeel pro-
ductie ontwikkeld heeft. Er zijn er
maar weinigen, die zich realiseren dat
de ontwikkeling niet in Groningen,
maar in Gelderland plaats gevonden
heeft en wel op een boerderij in Ton-
den en in een fabriekje in Warnsveld.
Scholten gaf echter de voorkeur aan

Groningen, daar werd immers de aard-
appel verbouwd en was er turf voor-
handen als brandstof voor de fabrie-
ken. Aardappelzetmeel productie gaf
tot in de zeventiger jaren veel milieu-
overlast. Het eiwitrijke afvalwater gaf
tijdens de campagne in het najaar een
ondragelijke stank langs alle kanalen,
waar deze industrie gevestigd was. Met
veel overheidssubsidie kon deze coöpe-
ratieve industrie zich tot een schone
industrie ontwikkelen, waarbij het mi-
lieu niet meer belast wordt.

De zaterdag begon met een stadswan-
deling onder leiding van een gids,
waarbij veel historische punten gepas-
seerd werden: hofjes, markten, kerken
en het voormalige prinselijk paleis. De
Grote Markt, voor een groot deel ver-
woest bij de bevrijding heeft recente-
lijk een schitterende facelift onder-
gaan waarvoor lelijke nieuwbouw uit
de jaren vijftig opgeofferd is. Iedereen
was onder de indruk van het nieuwe

museum ontworpen door italiaanse ar-
chitecten. Het is een soort waterpaleis,
zoals het daar in het kanaal tegenover
het station gebouwd is. Niet iedereen
kon echter het aankoopbeleid van de
vorige directeur van het museum
(Hack) waarderen. Van de stad weder-
om de provincie in naar een klassieke
borg in dit geval Verhildersum in
Leens. Tenslotte nog naar een oude
kroeg voor garnalenvissers aan de voet
van de waddenzeedijk in Noordpolder-
zijl.

Op zondag werd het bezoek aan het
noorden afgesloten met een bezoek
aan de Hortus Botanicus in Groningen.
In het verleden had deze hortus alleen
maar een academisch belang. Thans is
het een publiekstrekker van de eerste
orde geworden, niet in de laatste plaats
door het tot stand komen van de chi-
nese tuinen. De naobers keerden moe
en voldaan terug naar hun vertrouwde
Achterhoek, ut was mooi e'wes.



UW

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

BOUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

Rouwbrieven
leveren wij op de

dag van opdracht.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

RIBLAPPEN
kg

PINOT
BLANC

0,75 liter

en wwi

en
CHIPS
nat. of pap.
200 gram

>99

Coburger
RAUWE

HAM
100 gram

79

en
'CHOCOLADE-

MELK
vol en halfvol, liter

449

GEVULD
SPECULAAS

halen

2 betalen

COCA
COLA
2 x 2 liter

99

Robijn
ULTRA

Wasverzorger
2x500 ml '

28
Zaanlander kaas
f 5,- voordeliger; b.v. Jong van 12,90 voor

Always Da nrcs ver ba nd
div. soorten, 2 pak van 9,98 voor

Pantene Pro V Shampoo
div. soorten, 200 ml, van 5,99 voor

Gouda's Glorie
mayonaise - ketchup, 750 ml, van 2,99 voor

Lotus Comfort plus Toiletpapier
569

Wijntoppers

ROUSSILLON
RHEINHESSEN
VALDEPENAS
liter, van 6,45 voor

95

CASINO
BROOD

wit/bruin
800 gram

99

Sfol 2 Halen 1 Betalen

ch
ALBERT HEIJN HENGELO (GId.)
Molenhoek, de winkelhöek van Hengelo Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 8 november

LU
BASTOGNE
KOEKEN
pak 260 gram

89

Venz
HAGELSLAG

400 gram

99
met gratis "tuimelaar"

Nieuwe frequenties
voor Achterhoek FM
Met een hoogwerker zijn vorige week
twee nieuwe richtantennes geplaatst
in de zendmast van Achterhoek FM. Als
gevolg hiervan heeft zender twee nieu-
we frequenties gekregen. Voor Vorden
en omgeving zendt Achterhoek FM uit
op de frequentie 105.4. In Ruurlo is de
zender te beluisteren via de 107.1.
Volgens Dinant Brummelman is de
plaatsing van de twee richtantennes
uniek voor een lokale omroep in
Nederland. "Wij zijn de eerste lokale
omroep die twee antennes in één zend-
mast mag plaatsen. Tot nu toe werd de-
ze opstelling alleen maar bij commer-
ciële of grote Nederlandse omroepen
geplaatst", aldus Brummelman.
Achterhoek FM heeft met de plaatsing
van de twee antennes een veel groter

bereik gekregen. De plaatsingskosten
van de twee antennes zijn opgebracht
via verkoop van obligaties en giften
van diverse sponsors.

Jachtvereniging houdt
20e slipjacht op
zaterdag 8 november
De Koninklijke Nederlandse Jachtvere-
niging houdt op zaterdag 8 november
weer haar jaarlijkse slipjacht in Vor-
den. Het is de twintigste keer dat de
slipjacht plaats heeft. Het comité dat
jaarlijks de slipjacht organiseert, heeft
er daarom iets bijzonders van ge-
maakt. Naast de 25 koppels foxhounds
die naar Vorden komen zullen er spe-
cifieke jachtrij tuigen van de Hoofdstad
Aanspanning Amsterdam te bewonde-
ren zijn. Met tweespannen, tandem- en

vierspannen voor prachtige Franse,
Engelse en Duitse Jachtwagens zullen
zij een deel van de route begeleiden.
De meet is bij Hotel Bakker vanwaar
het jachtgezelschap vertrekt naar de
weide bij het gemeentehuis. Hier
wordt de meute gepresenteerd en ont-
vangen door burgemeester Kamerling.
De eerste run gaat via de zichtlaan en
de Hengeloseweg door buurtschap
Delden richting kasteel De Kieftskamp.
De tweede run loopt via de Kostede
langs de Schuttestraat naar Branden-
borch en verder tot kasteel de Wiersse.
De derde run gaat via buurtschap De
Wildenborch en het Galgengoor naar
Huize 't Enzerinck. Hier wordt de jacht
afgeblazen door de sonneurs van de
KNJV en krijgen de honden hun ver-
diende loon.
Dankzij de landgoedeigenaren, pach-
ters, gemeente, politie en de Vordense
EHBO is dit evenement mogelijk. De or-
ganisatie bedankt hen allemaal voor

hun medewerking aan de slipjacht. Zie
ook advertentie.

HVG Linde
Afgelopen woensdag vermaakte
Hannie Poeiert uit Laren de vrouwen
van de Hervormde Vrouwengroep Lin-
de. Met liedjes, voordrachten en ver-
makelijke verhalen wist ze er een boei-
ende en gezellige avond van te maken.
Donderdag 30 oktober konden de vrou-
wen elkaar wederom ontmoeten en
wel in ringverband. In het ontmoe-
tingscentrum De Brug in Zutphen
werd een concert ten gehorde gebracht
door het seniorenorkest Happy Day's.
Onder leiding van dirigent Ben
Veldkamp werd menige wals en mars
ten gehore gebracht. Bijzonder in de
smaak viel de potpouri van oud-Hol-
landse meezingers waarbij de HVG-da-
mes een prima dameskoor bleken te
zijn.



Bij Edah vindt u deze week

knallende herfstaanbiedingen
vanaf maandag 3 november

t/m zaterdag 8 november

VLEESWAREN
KAAS-

AFDELING

Vanaf maandag 3 november
in deze afdeling te verkrijgen

RSE BROODJ
die worden afgebakken

UNDERBAKLAPPE

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

G. BOTTERMAN BV
Raadhuisstraat 53, 7255 BL Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 20 00

Instituut

I J S S E L K A D E 2 7
7201 HD ZUTPHEN

voor

STUDIE en
BEGELEIDING
heeft een team van ervaren
docenten

garandeert efficiënte studieaanpak

geeft gerichte lessen en
examentraining voor VBO,
MAVO, HAVO, VWO

leert een goed studieritme aan

spoort hiaten op en werkt ze weg

heeft een sfeer die motiveert

bereidt voor op 2e fase

voor
AANMELDING EN INFORMATIE
(beperkt aantal plaatsen)
0575-541456/521819

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

^^v
Jansen & gal

autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

U'i'iKinloyratis r/r.

Brinkhorst l
7207 I3C, ZUTPHION
(ind. terrein Revelhorst)
w (0575) 52 28 16

BOVAG

•

A , , SRoomboter Cake

595
S, nu *̂J • x^

J \
HAZELNOOT

SLAGROOMVLAAI

10?5
nu iAi \J •

S r
-^Authentiek brood N

brood met de smaak van vroeger

295
• ƒ

1

®
Echte Bakker
VAN ASSELT

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

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

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

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

Het
'andere'
cadeau
Handwerk
o.a. uit:

Kenia speksteen
Zimbabwe beelden/

mineralen
Burkina

Faso brons
Chili combarbalita-

steen
Mexico poppen,

papiermaché

interieuradviseur
•

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Tel. (0575) 52 61 32



OPHEF

lage prijzen

25% korting

Juwelier van den Hul stopt
Groot Kormelink Optiek groter
Na ?x)'n 7 jaar niet veel plezier en enthousiasme'Juwelier van den Hul'
gedreven te hebben stoppen de heer van den Hul en echtgenote met
de juwelierszaak in Hengelo Gld. om van de VUT te gaan genieten. De
vrijgekomen winkelruimte wordt, na een grootscheepse opheffings-
verkoop van de juwelierszaak, door (iroot Kormelink ()ptiek ingeno-
men. De gehele voorraad zoals: goud, zilver, horloges, klokken en hor-
logebanden wordt tegen extreem lage prijzen verkocht. Alles moet
weg om plaats te maken voor de brillen en contactlenzen van

(iroot Kormelink Optiek. Voor de meeste keuze
moet u er snel bij zijn, want op

is op.

Een greep uit onze voorraad: van voor
14 krt. gouden slavenband 211,- 145,-
Elegante entourage-ring met 10 diamanten in
combinatie met saffier, smaragd of robijn 599,- 375,-
14 krt gouden choker met brillant 0,05 crt
en blauwe saffier 1.149,- 850,-
14 krt witgouden choker met brillant 0,16 crt 1.852,- 1.375,-
Zware 14 krt gouden monogramring voor heren 799,- 550,-
14 krt gouden herenring met zirkonia 731,- 525,-
14 krt gouden herenring met onyx 499,- 325,-
14 krt gouden herenring met onyx en zirkonia 767,- 540,-

Gehele collectie Casio sporthorloges 25% korting
Gehele collectie dames- en herenhorloges 25% korting
Gehele collectie klokken-^y^ers-horlogebanden 25% korting

Verder treft u vele andere artikelen aan in onze winkel, zoals
zilveren en gouden (bedel)armbandjes, oorstekers, oorhangers,
dames- en herenringen, colliers, broches etc.
Ook hebben wij voor U leuke cadeau artikelen zoals kinderbestek,
verzilverde spaarpotten, cj^^n met verzilverde voet etc. alles met
25% korting

£ Juwelie
^X. H O R L O G E R

ier van den Hul
IE , G O U D & Z I L V E R

Spalstraat 27, Hengelo G., Tel. (0575) 46 40 36

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur
/s\

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

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Dinsdag's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacoior)

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacoior)
& wassen

Toeslag blowen

Ge\ & Lak gratis
HEERSINK h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

Operation Friendship
houdt autowasactie op
zaterdag 8 november
Afgelopen zomer zijn 15 Vordense jon-
geren naar Amerika geweest in het ka-
der van een jeugduitwisselingspro-
gramma georganiseerd door Operation
Friendship Nederland. Doelstelling van
Operation Friendship is het in contact
brengen van jongeren uit en van ver-
schillende culturen tijdens een twee
tot drie weken durend verblijf in het
betreffende buitenland, of als gastge-
zin optreden voor OF-leden van buiten
Nederland. In 1998 zullen OFjongeren
uit Amerika Vorden bezoeken en heeft
de afdeling Vorden van Operation
Friendship de taak dit programma te
verzorgen.
Het bestuur van OF Vorden, de be-
treffende OF leden en hun ouders zijn
daarom nu al druk in de weer met de
vrbereidingen om de jongeren uit
Amerika in 1998 te kunnen ontvangen
en een goed programma aan te kun-
nen bieden. De belangrijkste activiteit
dit najaar en komend voorjaar is het

verkrijgen van voldoende financiële
middelen ten einde een goed program-
ma te kunnen samenstellen voor de
drie weken dat de Amerikaanse jonge-
ren te gast zijn. Twee "fund-raise" pro-
jectgroepen zijn reeds volop in actie.
Zo wordt er op zaterdag 8 november
weer een autoreinigingsactie gehou-
den waarbij voor een zeer redelijke
prijs ook uw auto van buiten wordt ge-
wassen en van binnen wordt gezogen.
Als klap op de "reinigingsvuurpijl" is
dit bedrag inclusief een lekker kopje
koffie en cake. Voor meer informatie
over de autowasactie zie advertentie el-
ders in deze krant.
De tweede actie is het aan de man
brengen van handgemaakte kerstkaar-
ten. Hiervoor zullen de Vordense OF-le-
den familie, vrienden en bekenden be-
naderen om deze schitterende wens-
kaarten te verkopen. OF Vorden heeft
hiervoor nog vele (lege) verpakkingen
nodig van theezakjes. Er is geen voor-
keur voor een bepaald theemerk. U
kunt papieren theezakjes-verpakkin-
gen laten ophalen door even te bellen
mt de familie Ooijman (55 33 03) of af
geven op de Voornekamp 2 in Vorden.

Vluchtelingenwerk Zutphen/Warnsveld/Vorden

vraagt:

voor hét opvangen en
begeleiden van vluchtelingen
in Vorden

Wij bieden:
• boetend werk in een multiculturele omgeving
• scholing en training
• werkbegeleiding
•adequate begeleiding tijdens de inwerkperiode

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met:

de heer Jan van Burk, telefoon 55 17 32 of
de heer Gtdieltitzerveld, coördinator, telefoon 54 31 37
maandag tot en rnet vrijdag van 930 - 12 00 uur



Strijd om de golf-coupe Vordogne Sodi 6 in het nieuw
* w/ i t/ ,, i !•• n n • - mmnmiTiiir

Op initiatief van een aantal Vorde-
naren is vrijdag 24 oktober de eer-
ste golfwedstrijd georganiseerd wel-
ke open staat voor alle inwoners
van Vorden. Deze wedstrijd vond
plaats op de prachtige 18-holes
baan van de Lochemse Golf- en
Country Club 'de Graafschap', gele-
gen aan de weg tussen Lochem en
Zutphen.

Begenadigd door een voor de tijd van
het jaar uitzondelijk zonnig weer, be-
gonnen een twintigtal deelnemers aan
een enerverende wijdstrijd. Omdat het
aantal golfbanen in de omgeving van
Vorden in het laatste decennium zo is
toegenomen mocht de Lochemse de
gastheer zijn van golfers van meerdere
clubs (o.a. de Keppelse uit Laag Keppel
en 't Zelle te Hengelo G).
Er werd gestreden om een wisselbeker
voor dames en heren, genaamd 'Chal-
lenge de la Vordogniëre' en de 'Chal-
lenge du Vordognier'. Deze pompeuze
'kelken van roem' zullen een promi-
nente plaats blijven innemen in het ge-
zellige clubgebouw van de Lochemse
golfclub. De winnaars kregen een per-
soonlijke herinneringsmedaille en een
naaminscriptie op deze wisselbeker.

Er werd gestreden in de vorm van een
2- en 3-bal. Dat zijn 'flights' of koppels
van 2 of 3 personen. De puntentelling
was Stableford, zodat de verschillende
kwaliteiten werden geëgaliseerd voor
een goed onderling vergelijk. Nadat al-
le uitkomsten van de slagen in de com-
puter van de club waren ingebracht en
berekend, kon de opgebouwde schier
ondragelijke spanning van de bijeen-
komst na de wedstrijd worden onder-
broken voor de prijsuitreiking.
Omdat het de eerste keer was dat alle

Vordenaren bijeen waren kon de mede-
organisator, Gerrit Emsbroek, in zijn
speech vermelden dat velen zich voor
het eerst bewust waren dat zij iets ge-
meen hadden: de woonplaats. Zelfs
vrijwel naaste buren ontdekten elkaar.
De meeste lof ging naar Wim Florijn
(toekomstgericht Wim Euro genaamd),
die alle zaken van de wedstrijdorgani-
satie in een recordtempo regelde.

De volgende scores werden behaald
door de dames: 1. J. van Beusekom, 34
punten (winnaar wisselbeker 1997); 2.
A. Bensdorp-Hoekstra, 28 punten; 3. M.
Emsbroek-Huig, 27 punten; 4. J.M.
Bosboom-Batenburg, 21 punten.
De heren wisten onderstaande punten
op hun naam te brengen: 1. R.K.
Blommert, 37 punten (winnaar wissel-
beker 1997); 2. E.H. Poelgeest, 32 pun-
ten; 3. HJ. Albers, 30 punten; 4. Veen,
28 punten; 5. J.P. Bosboom en H. Post,
24 punten

Naast deze formele prijzen werden nog
aanvullende prijzen uitgereikt voor
speciale slagen in de baan. De 'neary1,
dat is de slag die het dichst bij de 'hole'
komt. Deze werd met een afstand van
ca. 2 m gewonnen door onze plaats-
genoot Bart Veen. De 'longest drive',
wie slaat het verst op een bepaalde
baanhole? Voor de dames was dat
Janneke van Beusekom en voor de he-
ren - alweer - Bart Veen.
De wedstrijd werd afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd, die geheel in
stijl van deze Vordense aangelegen-
heid, werd verzorgd door Hotel Bakker.
De organisatoren konden terugzien op
een geslaagde eerste wedstrijd en col-
lectief werd besloten dit gelijk tot een
traditie te verhefi^. En zo staat okto-
ber 1998 de Coir^r Vordogne weer te
wachten op een nieuwe naam!

Biej ons
in d'n Achterhook
"Met 't weer kont ze ok nog gin drie dage veuruutkiekn. Begin van de wekke
zeien ze al dat 't 'snachs neet meer zol vriezen en now is 't nog weer oaver
drie dage. Zo lus ik t'r nog wel een paar".
Riek en Toon hadn net 't journaal bekekn, maor daor was ok neet volle biej
ewes wao'j vrolijk van wodn.
"Wat maakt 't ok uut of 't nog vrus", zei Riek," iej heb de fuchsia's en de
geraniums toch al op de mestvaalte ekieperd. Bevriezen kan d'r ow neet
volle meer. Of he'j d'r van de fuchsia's nog wat innekoeld?".
"Bu'j gek, eers een koele maakn, planken zagen umme de koele af te dek-
ken en d'r dan nog weer grond en blad op maakn. En wat he'j dan vedient
a"j d'r viere veur een tientjen, en nog mooi in de bleuij kont koopn?".
"Och, iej mot 't ok meer zien as liefebrieje".
"Dat zal bes maor dan he'k liever een liefebrieje wao'k gin kolde hande en
pien in de rugge van kriege".

"Och, iej kwakert, 't vrus toch oaverdag nog neet. Maor oaver koldigheid
epraot. Hoe zol 't toch met die asielzuukers daor in 't noorden gaon. Zoln
die nog in die tenten zitn? 'k Hebbe d'r de leste dage weinig van eheurd.
't Grote niejs schient t'r af te wean. Of zoln ze toch weerumme wean egaon
nao waor ze vandan kwammen?".

"Bu'j gek", zei Toon, " die gaot now neet meer weerumme, die heb 't hier
völs te goed. Op tied etten en drinken, 'n aadige zakcent en niks gin zorge
oaver 't wark, mien liefje wat wi'j nog meer".
"Zo meu'j neet praotn Toon, iej wet neet wat de luu mettemaakt hebt in 't
land waor ze vandan komp. En van ow vader he'j wel eheurd wat 't was
umme deur de Duutsers achter de bokse te wodn ezetn. Haos gin daglech
meer zien en allene 's nachs nao buutn". Daorumme motte wiej die luu
hier now goed opvangen".

"Dat wet ik wel, maor mien vader had toen gin witte boord umme en 't
beste pak an zoas de luu now hebt die uut 't vliegtuug stapt met bolle wan-
gen. Ik vinne da'w d'r daor te volle van kriegt".
En zo hekkeln ze nog een hötjen deur, ze zoln d'r haos ruzie oaver kriegen.
En wie d'r geliek hef van die twee? Dat wette wiej biejkans pas oaver dat-
tig, veertig jaor. Meschien bunt t'r dan wel meer moskeeën as kerken biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Socii 6 uit Wichmond is het nieuwe voetbaljaar begonnen in nieuwe shirts die gesponsord
zijn door Addink Transport uit Zutphen. Het is te hopen dat het zesde elftal dit jaar beter
gaat presteren dan het afgelopen seizoen. Eén ding staat bij het zesde echter voorop. En dat
is de gezelligheid. Via deze weg willen de spelers en begeleiders Addink Transport bedanken
voor dt sponsoring.

Voetbal

Socii
Uitslagen: Socii E - Brummen E 7-0;
Zutphania F - Socii F 4-5; Ulftse Boys C -
Socii C 3-3; Socii A - Keyenburgse Boys
4-1; Socii l - Ratti l 9-0; Socii 2 - Longa
5 4-1; Socii 3 - Epse 3 2-1; Baakse Boys 4
- Socii 4 2-4; Brummen 5 - Socii 5 4-1.
Programma: SHE E - Socii E; Socii F -
SHE F; Socii C - Groessen C; DZC '68 A -
Socii A; DEO l - Socii l, SVBV 2- Socii 2;
Socii 3 - Loenermark 3; Ratti 2 - Socii 4;
Socii 5 - De Hoven 6; Socii 6 - KSV 4.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd
Epe A3 - Ratti Al 3-1; Mariënveld Cl -
Ratti Cl 0-8; D.E.O. Dl - Ratti Dl 14-0;
Neede E2 - Ratti El 1-5; Ruurlo F2 - Ratti
Fl 2-3; Ratti F2 - Reunie F5 7-0.
Programma
Ratti Al - Helios A2; Ratti Cl - Longa '30
C4; Ratti Dl - KI. Dochteren Dl; Ratti
El - Rietmolen El; Ratti Fl - D.E.O. Fl;
G.S.V. '63 F2 - Ratti F2; Brummen 2 -
Ratti 5 (zat.).
S.H.E. l- Ratti 1; Ratti 2 - Socii 4; Ratti 3
- Erica '76 9; Gorssel 6 - Ratti 4; Ruurlo
l - Ratti l (dames).

Commissie onderzoekMpekomst Kerk Kranenburg:

Klooster inuecember dicht
Het klooster in Kranenburg sluit in
december definitief haar deuren.
Op dit moment wonen^Bnog drie
franciscanen in het pancTToen het
klooster enkele maanden geleden
werd verkocht aan Wolborgh
Projectontwikkeling uit Hengelo
maakte de orde de afspraak dat de
paters en broeders nog tot de zo-
mer van 1998 in het klooster kon-
den blijven wonen. Op dat moment
verbleven er zeven franciscanen in
Kranenburg. Inmiddels hebben vier
paters een nieuw onderkomen ge-
vonden en de laatste drie francisca-
nen zullen in december het gebouw
verlaten. Ter gelegenheid van de
sluiting van het uit 1902 daterende
klooster wordt er op vrijdagmiddag
7 november een afscheidsreceptie
gehouden in Gasterij Schoenaker.
Tijdens deze bijeenkomst zal er een
boekje worden gepresenteerd over
de geschiedenis van het klooster.

De laatste drie franciscanen die nu nog
in hef klooster wonen, zijn broeder
Henk Paagman, gardiaan Theo
Koopman en pater Frits van Halderen.
Het laatst genoemde tweetal heeft het
afgelopen jaar hard gewerkt aan een
boek over de geschiedenis van het ge
bouw en zijn bewoners. "Sinds 1902 is
het klooster van de franciscanen tesa-
men met de kerk ernaast de trots ge-
weest van Kranenburg. Vele paters en
broeders hebben er gewoond. Op ker-
kelijk en sociaal gebied hebben zij een
grote betekenis gehad voor de gemeen-
schap eromheen", aldus gardiaan Theo
Koopman vorige week in een adverten-
tie in Weekblad Contact. Het boek over
de geschiedeins van het klooster wordt
uitgegeven door het Staring Instituut.

Wat er precies met het klooster gaat ge-
beuren is op dit moment nog niet be-
kend. Volgens direkteur Gerrit Huls-
hoff van Wolborgh Projectontwikke-
ling BV uit Hengelo gingen er afgelo-
pen week de raarste geruchten door
Vorden. "Een inwoonster van Kranen-

burg belde mij vorige week op en vroeg
mij of het waar was dat wij het klooster
alweer hadden verkocht. Dat gerucht
ging namelijk. Ik weet niet hoe de
mensen daarbij komen, maar wij zijn
dus helemaal niet van plan het kloos-
ter te verkopen. In principe willen we
het alleen maar verhuren" aldus direk-
teur Gerrit Hulshoff. De afgelopen
maanden heeft Wolborgh hierover met
zo'n twintig gegadigden gesproken,
mar dat heeft tot nu toe nog niets con-
creets opgeleverd. "Maar dat hoeft ook
niet", zegt Gerrit Hulshoff. "We hebben
ons tot augustus van het volgend jaar
de tijd gegeven om tot een goede in-
vulling te komen. En dat is het nog
lang niet".

Kerk dicht
Voor de Kranenburgers zal er de ko-
mende maanden veel veranderen,
want naast het klooster zal ook de Sint
Antoniuskerk binnenkort haar deuren
definitief dicht doen. Tijdens een geza-
menlijke vergadering hebben het kerk-
bestuur, de parochieraad en de PCI be-
sloten om vanaf l maart 1998 niet lan-
ger meer twee kerken op te houden. De
sluiting van de Sint Antoniuskerk ge-
beurt in fasen. De laatste zondags-
dienst in Kranenburg is op 4 januari
1998. In de maanden januari en febru-
ari is de kerk alleen nog maar geopend
voor huwelijken, dopen, jubilea en uit-
vaarten. Na l maart is ook dat verleden
tijd. De doordeweekse diensten verhui-
zen in de maanden januari en februari
naar de sacristie van de kerk. Daarna
behoren ook deze diensten definitief
tot het verleden.

Het sluiten van de kerk in Kranenburg
heeft alles te maken met het teruglo-
pend aantal kerkbezoekers en een te-
kort aan financiële middelen. Jaarlijks
kost het 75.000 gulden om de twee ka-
tholieke kerken in de gemeente Vorden
open te houden. Er is een speciale com-
missie opgericht die zich gaat bezig
houden met de toekomst van de kerk
in Kranenburg.



NIEUW!
Een goede slaap is

de basis van een

gezond leven. Kies

daarom voor een

Akva-Soft water-

bed, u slaapt dieper

en beter ontspan-

nen. Een AKVA

watermatras is

vervaardigd van de

beste vinylsoort en

heeft een afneem-

bare en afwasbare

toplaag.

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

TOT 50% BESPARING OP ENERGIE KOSTEN

Akva-Soft waterbedden:
• voldoen ruimschoots

aan de strengste
kwaliteitsnormen.

• goede garantie
• a l t i j d goed op

temperatuur
• probleemloos te

reinigen
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!
Kom naar l lelmink en
ervaar /elf het
ligvomtort van een
AKVA waterbed.

.

HELMINK
meubelen J.W. Hagemanstraat 3

Tel. O545 - 47419O

Natu

BOUWMATERIALEN

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

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

ELU compacte SDS+ boorhamer
22 mm. Vermogen 600 Watt. Links/rechts
draaiend. Slagenergie 2,4 joule. Gewicht

2,3 kilo. In koffer met gratis 13 mm boor-
kop en adaptor (tevens bithouder).

Bouwlamp 'Prima'
Nieuw Italiaans armatuur.
Slag/stootvast kunststof, spuit-
water- en stofdicht (IP 65), v.v.
fluorescentiebuis BSj^fct en aansluitkabel 5 m.

Set van 18 Heller SDS+ boren
18 hoogwaardige boren in oprolbaar etui:
. 5 stuks 6 mm, lengte 160 mm
. 5 stuks 8 mm, lengte 160 mm
. 5 stuks 10 mm, l̂ ate 160 mm
. 3 stuks 12 mm.^^Bte 160 mm
Zolang de voorraa^strekt.

Icill 'LV / .UCld . l

POMPOENEN
en

SIERKALE-
B ASSEN-
VERKOOP

BOOMKWr.KI-lIUJLN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg 5a, VordenC Xide Aitrme
Tel. (0575) 55'Iel. (0575 55 14 64/Autod. 06-54323W6

C
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c
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(O
(0
L
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z

Beuken voor de haag
per stuk voor

Bolaccacia
per stuk voor

Roos op stam
diverse kleuren

Rozenstruik
diverse kleuren

Turfstrooisel
150 liter

Potroosje
per stuk voor

Beluchtingspomp
voor

IJsvrijhouder
voor

37.50

19."

3.50

16.95

3.95

25.50

17.50

Vijvervissen 50% korting

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

Thermo werkhemd
Geruit met knoopslui-

ting. 100% katoen met
polyester voering.

Kleuren: rood, blauw
en groen. M-XXXL.

Laser-waterpas
Met speciale horizontale
libelle 0,5 mm/m, laser 670 nm,
incl. uitrichtvoeten voor het eenvoudig
uitrichten zonder niveauregelaar. Inzetmo-
gelijkheid van een prisma. Lengte 60 cm.
Horizontaal uitrichten wordt door het licht
draaien aan de uitrichtschroef ingesteld.

Prijzen incl. BTW

BouwCenteriHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr, 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

f 20,- kassakorting
op de Braun Oral-B
Plak Cdfctrol Ultra D 9
• Klinisch bewezen: poetst beter dan een

gewone handtandenborstel
• Meest geadviseerd en gebruikt door tand-

artsen
• Optimale plakverwijdering
• Met Power Tip Indicator opzetborsteltjes

Actie geldt van 1-11 t/m 31-12-'97

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

Country Clothing Home-decoration

Hoofdstraat 39 GORSSEL Tel. 0575 491349

Open:

dit/m zat
vanaf 10.00
ijdag tot 20.00 uur

U zoekt het
overal..,

u vindt het
in

GORSSEL

DRUKKERIJ .
WEEVBZS s-
VOROEN - TEL. (0575] 551010 - FAX |0575| 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 *H - POSTBUS 22. 7ZSO M

Streekradio
Achterhoek FM

Yorden FM 105.4
Ruurlo FM 107.1

Postbus 115, 7250 AC Vorden



Jaarcijfers laten krachtige groei zien

Rabobank heeft succesvol jaar achter de rug
De Rabobank-organisatie heeft een
uiterst succesvol jaar achter de rug.
Kredietverlening, toevertrouwde
middelen en rente- en provisie-in-
komsten gaven zonder uitzonde-
ring een krachtige groei te zien. Als
gevolg daarvan overschreed het ba-
lanstotaal met 331 miljard voor het
eerst de grens van 300 miljard. Het
nettoresultaat steeg met 14,4% tot
1.632 miljoen gulden. Opvallend
was opnieuw de sterke groei van het
aantal afgesloten hypotheken.
Onder invloed van de lage rente
doet deze forse toename zich nu al
voor het derde achtereenvolgende
jaar voor. Ook internationaal wist
de bank haar positie verder uit te
bouwen.

Door de goede resultaten, een verbete-
ring van de dienstverlening en de in-
voering van de 36-urige werkweek,
steeg de werkgelegenheid bij de
Rabobank met ruim 2800 arbeidsplaat-
sen. Vanuit het streven de klanten zo-

veel mogelijk financiële diensten te
kunnen bieden, werd de organisatie in
1996 uitgebouwd met de overname
van een aantal participatiemaatschap-
pijen en werd de band met de grootste
vermogensbeheerders, de Robeco
Groep versterkt. Mede door deze stap-
pen denkt de bank ook dit jaar een
goed resultaat te behalen.
Dinsdag 28 oktober hield de Rabobank
Graafschap-West haar algemene leden-
vergadering in Hotel Bakker te Vorden.
In zijn openingsrede ging de voorzit-
ter, de heer Hakvoort in op de belang-
rijkste gebeurtenissen van het afgelo-
pen jaar. Van de gebeurtenissen had-
den er een tweetal belangrijke gevol-
gen voor diverse relaties van de bank.
In de eerste plaats de BSE crisis welke
het afgelopen jaar ons land opschrikte.
Dit had een dramatische daling van de
vleesprijzen tot gevolg en een totale
stopzetting van de export van levend
rundvee.
Afgelopen winter werd in ons land var-
kenspest geconstateerd en in de zomer

ook binnen het werkgebied van de
bank. Bijna alle varkenshouders in het
gebied hebben met de vervoersbeper-
kende bepalingen te maken gehad.
Algemeen directeur ing. J. Krooi gaf
vervolgens een toelichting bij de jaar-
cijfers van de bank.1996, was adminis-
tratief gezien het eerste jaar van de ge-
fuseerde bank. De kredietverlening
van de Rabobank Graafschap-West
groeide met ruim 10% tot 542 miljoen.
De toevertrouwde middelen stegen tot
460 miljoen. Het balanstotaal van de
bank groeide met 6,7% tot ruim 640
miljoen.Voor 1997 verwacht de bank
minimaal een gelijkblijvend resultaat.
De verkrapping van de rentemarge zal
opgevangen kunnen worden door de
stijging van het
provisieresultaat.Tijdens de ledenver-
gadering werden de volgende college-
leden in hun functie herkozen:
Bestuur: De heren J. Willemsen en D.H.
Roozengaarde. Raad van Toezicht:
Mevrouw B AJ.T. Peters-van Aken en de
heren E.HJ. Horstink en A.G.M. Koster.

K l i' i n d i c r e n s n o r t
Het tentoonstellingsseizoen is weer
aangebroken, op de volgende shows
werd door leden van P.K.V. ingezonden
met de volgende resultaten:
Sport en Nut Beekbergen. Konijnen:
Franse hangoor J. Dekkers IxF 2xZG.
Angora Comb. 't Welletje 2xZG IxG.
Tan L. Jansen 2xF 2xZG. Pool GJ. Bier-
hof IxF 2xZG. Kleurdwerg Wiebe Frans-
sen IxZG 2xG.
De IJsselshow Zutphen. Grote hoen-
ders: HJ. Rietman met leghorn wit
2xZG IxG. Modern engels vechthoen H.
van Heerde 2xZG IxG. Dwerghoenders
Wyandotte HJ. Rietman 2xG. Idem T.
Zevenhoeken IxZG 3xG. Newhampshi-
re Marcel Jansen 3xG. Konijnen Vlaam-
se reus W.H. Arends IxZG IxG. Idem R.
Bruinsma IxZG. Groot Lotharinger H.
Borgman-Berenpas IxZG 2xG. Franse
hangoor R. Bruinsma IxF IxZG. Idem J.
Dekkers 2xZG IxG. Nieuwzeelander
HJ. Rietman IxZG 2xG. Idem H. Verste-
ge IxG 2xZG. Californian W.H. Arends
IxZG IxG. Wener HJ. Rietman IxZG.
Idem W.H. Arends IxG. Rode Nieuw-
zeelander H. Gosselink 2xZG 3xG. Idem
G. Lenselink IxF 2xZG. Angora Comb. 't
Welletje IxF IxZG 3xG. Tan L. Jansen
IxF IxZG. Hollander T.H. Janssen IxF
3xZG. Klein zilver HJ. Rietman 2xZG
IxG. Rus H. Verstege IxZG IxG. Idem. T.
Zevenhoeken 4xG. Idem W.H. Arends
IxZG IxG. Nederlandse hangoordwerg
Dennis Eggink 2xZG 2xG. Idem C. Lam-
mers IxZG 2xG. Idem J. Martens IxF
IxZG. Kleurdwerg Wiebe Franssen IxF
IxZG IxG. Idem JJ. Jansen IxG. Sier-
duiven Duitse modena JJ. Jansen IxU
IxF 3xZG IxG. Arabische trommelduif
Sylvia Jansen IxF 4xZG. P.E.K.L.O.
Lochem Grote hoenders: Mooiste grote
hoen HJ. Rietman met een wit Leg-
horn predikaat Fraai. Verdere uitsla-
gen: Fries hoen AJ. Dijkstra 2xG.
Welsumer HJ. Pardijs IxZG 2xG. Idem
HJ. Rietman IxG. Leghorn HJ. Riet-
man IxF 2xZG 2xG. Wyandotte H. Be-
renpas IxZG 4xG. Modern Engelse
vechthoen H. van Heerde 3xG. Dwerg-
hoenders: Fries hoen A J. Dijkstra IxF
IxZG. Hollandse kriel N. Braakhekke
3xG. Orpington Comb. Dior 2xF 4xZG
5xG. Sebricht N. Braakhekke 2xZG.
Wyandotte H. Berenpas 2xF 2xG. Idem
M. Klein Bramel IxZG 2xG. Idem. HJ.
Rietman IxZG IxG. New Hampshire M.
Jansen 3xZG 3xG. Amrocks HJ. Pardijs
2xF 3xZG 2xG. Shamo H. van Heerde
IxG. Idem met modern Engels vecht-
hoen 2xZG IxG. Watervogels: M.Jansen
3xZG IxG. Idem HJ. Rietman IxZG
IxG.
Sierduiven Duitse modena J.J. Jansen
2xF 3xG. Idem S. Jansen IxG. Arabische
trommelduif S. Jansen 2xF IxZG IxG.
Idem W. Rietman IxZG 3xG. Konijnen

grote rassen: Vlaamse reus Comb.
Dijkstra IxF 2xZG. Idem HJ. Rietman
2xZG IxG. Franse hangoor J. Dekkers
2xF 2xZG IxG. Nieuwzeelander W.H.
Braakhekke IxF 2xZG 6xG. Idem HJ.
Rietman 4xZG. Nieuwzeelander Rood
E.J. Kamperman 4xG. Idem G. Lense-
link 4xZG. Alaska Hans Pardijs 3xF
3xZG. Angora Comb. 't Welletje IxF
IxZG 3xG. Tan L. Jansen lxU=Uitmun-
tend 2xF 5xZG IxG tevens het mooiste
konijn van de tentoonstelling Hollan-
der A J. Everink 4xF 4xZG 3xG. Idem
T.H. Janssen 2xF 2xZG. Idem HJ.
Rietman IxZG IxG. Klein zilver M.
Klein Bramel 2xG^^em W. Rietman
2xZG. Idem HJ. "tman 2xZG 2xG.
Hulstlander Comb. Dijkstra IxZG IxG.
Nederlandse hangoordwerg DJ.
Grobben 2xZG 3xG. Pool J. Bierhof
2xZG 3xG. Kleurdwrg Wiebe Franssen
IxF IxZG IxG.

Volleybal

Harfsen - Dash
Nadat de heren tegen DVO de punten
hadden laten liggen, was men er op ge-
brand om eindelijk de eerste punten
mee naar huis te nemen. Het begin van
de wedstrijd was duidelijk voor Dash,
goed passend en geconcentreerd spe-
lend werd Harfsen onder druk gezet en
de eerste set van dit seizoen werd met
15-5 gewonnen. De tweede set begon
goed voor Dash, het nivo van de eerste
set bleef gehandhaafd, en er werd een
6-0 voorsprong genomen. Daarna
kwam Harfsen beter in het spel, en
werd het een echte wedstrijd, waarbij
Harfsen de tweede en derde set met 15-
10 naar zich toe trok. Door enkele klei-
ne wisselingen bij Dash en goed spel-
verdelen wist Dash de wedstrijd weer
te keren en won de vierde set met 15-
10. Een vijfde set volgens rally-punt-sys-
teem moest de beslissing brengen.
Dash nam al snel een 5-1 voorsprong
en wist via bekeken spel deze voor-

sprong vast te houden (15-11) en deze
wedstrijd winnend af te sluiten. De
eerste 2 competitie punten zijn binnen
voor Dash, en de komende weken moet
er gezien de tegenstanders nog meer
mogelijk zijn. Volgende week speelt
Dash thuis tegen Boemerang.

Volleybal
Dames Dash
Na de prima wedstrijd tegen Sudosa
(1ste divisie) en de daardoor ontstane
feeststemming vorige week in de
Vordense sporthal 't Jebl^k "moes-
ten" afgelopen zaterdag t^en Longa
'59 uit Lichtenvoorde de eerste compe-
titie punten worden binnengehaald.
Een aantal speelsters was hiervoor ex-
tra gemotiveerd daar de teeenstander
dit seizoen wordt getrain^poor Fons
Geesink, vorig jaar nog iiimenst van
WSV en als zodanig coach van het drie-
tal Anoek Dalhuisen, Bianca Doorne-
bosch en Hanneke Maljers. Echter het
team legde zichzelf hierdoor zoveel
druk op dat het niet meer aan spelen
toekwam. "De slechtste wedstrijd van
het seizoen", zo typeerde coach Louis
Bosman het duel. "Het leek op een
nachtmerrie. Iedereen heeft gefaald.
Alleen Margreet Smid speelde aan het
net een redelijke partij. Meer licht-
puntjes heb ik niet ontdekt".
Coachend Was er ook al geen eer te be-
halen. Reeds bij de warming up riep
Bosman zijn speelsters bijeen met de
opdracht meer lawaai te gaan maken,
het enige geluid kwam tot dat moment
van het contact met de bal. In de wed-
strijd was het al niet anders. Ook de
bank was stil. Vier reserves, maar de
enige die zich liet horen was de gebles-
seerde Bianca Doornebosch. Wissels te
over dus, maar geen van hen kon in-
vallend het tij keren. Ook de time outs
niet. Time outs met vriendelijke woor-
den, time outs met keiharde woorden,
de Vordense dames leken er stoïcijns

onder te blijven. Een wedstrijd om van
te leren en daarna snel te vergeten.
"We leven van wedstrijd naar wedstrijd
en richten ons derhalve weer snel op
de confrontatie met PZ/Dynamo, vol-
gende week in Vorden". Bosman zal
dan, wegens verblijf in het buitenland,
op de bank vervangen worden door as-
sistent trainer Rolf Lieverdink en ma-
nager Gerhard Ellenkamp.

Voetbal

Vorden l - WWNA/HOZA l 3-0
Vanaf het beginsignaal nam Vorden
het initiatief. In de 3e minuut knalde
Mark Sueters in het zijnet. Even later
ging een schot van Peter Hoevers voor-
langs. Ook een strak hard schot van
Rob Enzerink had een beter lot ver-
diend. Na een kwartier spelen kreeg
WWNA grip op het snelle spel van
Vorden. Aan de andere zijde moest
Marinho Besselink gestrekt naar de
hoek om een doelpunt te voorkomen.
Na ruim een half uur spelen kreeg
Dick Smit de bal goed aangespeeld.
Vanaf 25 meter verschalkte hij op
prachtige wijze de ver voor zijn doel
staande doelman van WWNA: 1-0.
In de 35e minuut kopte Dennis Wen-
tink vanuit een corner de bal op de lat.
Vlak voor de rustpauze slalomde Peter
Hoevers door de verdediging van WW-
NA en zette Vorden op een 2-0 voor-
sprong. Peter raakte door deze aktie zo-
danig geblesseerd dat hij zich moest la-
ten vervangen door Ronnie de Beus. De
2e helft kwam WWNA fel uit de start-
blokken. Vorden moest de touwtjes aar-
dig aantrekken. De achterhoede van
Vorden hield goed stand. Ook hadden
de voorwaartsen van WWNA het vizier
te hoog staan. Het felle en verre op-
dringen van WWNA werd in de 78e mi-
nuut afgestraft door Dennis Wentink.
Een in het nauw gedreven speler van
WWNA verdedigde niet goed uit. Den-
nis profiteerde hier dankbaar van: 3-0.
Vlak voor het eind trok Ronnie de Beus
de bal mooi voor. Mark Sueters kreeg
een unieke kans, doch zijn inzet ging
nipt langs. Al met al door de collectie-
ve inzet van de spelers een verdiende
overwinning van Vorden.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Beatrix uit Hoenderlo.

Uitslagen: Doesburg Al - Vorden Al 2-1;
Vorden A2 - RKZVC Al 2-0; Vorden Bi -
WHCZ B2 1-2; IJsselstreek Cl - Vorden
Cl 5-4; De Hoven Dl - Vorden Dl 0-0; Be
Quick El - Vorden El 2-5; WHCZ E5 -
Vorden E2 0-0; Vorden E3 - De Hoven E2
0-6; WHCZ E8 - Vorden E4 1-4; Vorden
Fl - Gazelle Dieren F2 5-0; Vorden F2 -
Erica F2 0-3; Oeken F2 - Vorden F3 8-1;
Vorden F4 - WHCZ F2 0-10.
Vorden l - WWNA l 3-0; Vorden 2 -
Varsseveld 3 1-3; Vorden 3 - Lochem 4 2-
0; Veldhoek l - Vorden 4 0-4; De Hoven
4 - Vorden 5 3-2; Oeken 4 - Vorden 6 5-4.
Programma: Be Quick Dl -Vorden Dl;
Vorden El - Warnsveld E3; Brummen
E4 - Vorden E2; Vorden E3 vrij; Brum-
men E5 - Vorden E4; Vorden Fl - Oeken
Fl; Brummen F2 - Vorden F2; Vorden F3
- Warnsveld F4; Vorden F4 - Brummen
F3.
Vorden l - Beatrix l; Vorden 2 - Doetin-
chem 2; Vorden 3 - Eibergen 4; Roda 5 -
Vorden 4; Vorden 5 - Worth Reden 3;
Baakse B. 5 - Vorden 6.

Nieuwe mijlpaal voor Univé Gelre
Bij de Onderlinge Ve^zekerings
Maatschappij Univé Gelre ontstaan
door fusie van een drietal plaatse-
lijk werkende Onderlingen, te we-
ten Ruurlo, Barchem en Laren, is
eind september het verzekerde ka-
pitaal brand de twee miljard gulden
gepasseerd.

Zo'n honderd jaar geleden is het alle-
maal begonnen: boeren die elders te-
veel brandpremie voor hun boerderij
moesten betalen richtten een Onder-
linge brandverzekeringsmaatschappij

op. Bewezen is dat deze Onderlingen
bestaansrecht hadden: het ledental
bleef groeien en daarmee ook de verze-
kerde kapitalen; geen spectaculaire
groei, maar daar was het streven ook
niet op gericht.
Het is al vele jaren zo dat naast de
brandverzekering ook alle andere vor-
men van verzekeringen (zoals autover-
zekering, ziektekostenverzekering, zie-
kenfonds, levensverzekeringen, pen-
sioenen en zelf hypotheken) onderge-
bracht kunnen worden en niet meer al-
leen voor de landbouwer/veehouder,

maar ook voor de particulier en het
midden- en kleinbedrijf. Op de foto ziet
u de leden-verzekerden die door aan-
passing/verhoging van hun verzeke-
ring het verzekerde kapitaal brand
over de twee miljard hebben getild; de
assurantieadviseurs in de buitendienst
van Univé Gelre mochten bij dit feeste-
lijke gebeuren niet ontbreken, vandaar
dat u ook hen op de foto ziet. In aan-
wezigheid van de direktie en het dage-
lijkse bestuur van de Onderlinge is de
genoemde ledenverzekerden een klei-
ne attentie aangeboden.



i.p. v. kaarten

KLUVERS
DIERENSPECIAALZAKEN

Zutphenseweg 39 - 7251 DH Vorden - Telefoon 0575 - 551318

De speciaalzaak voor uw hond, kat,
knaagdieren, vogels, vissen, enz.

W , . .: <

5 november 7997 *'
van 19.00-22.00 uur

TUINARTIKELEN

bij f 150,-
Tuinartikelen

GRATIS
Werkhandschoenen

t.w.v. f 6,95

Vogelzaad
snackkrackerBloembollen

GRATISWhiskas
400 gr.

10 stuks

«. 15,- 5 kg gemengd
KONIJNENVOER

Muchy staaf
rood 4

fl. 5,95
Dobey Huismerk

kattenbrokjes

2 kilo

fl.6,-

een winkel vol verrassend
veel voordeel
overtuig uzelf

Dierenspeciaalzaak KLUVERS
Zutphenseweg 41, 7251 DH Vorden

DOBEY, BIJNA 100 FILIALEN IN HEEL NEDERLAND
alle aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Ook op het gebied van

BOUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes
Rouwbrieven

leveren wij op de dag
van opdracht.

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

V o ge l s p o r t
Mooie resultaten in Rijssen op nationa-
le vogelshow van gewest drie door de
leden van de Vogelvriend Vorden. Op
deze wedstrijd waren 750 vogels inge-
schreven en werden de volgende resul-
taten door de Vordense vogelliefheb-
bers behaald:
Ie prijs stammen W. Berendsen gloster
consort 364 punten; Ie prijs enkelin-
gen W. Berendsen gloster consort 90
punten; Ie prijs enkelingen H. Ellen-
kamp zebravink masker grijs 90 pun-
ten; Ie prijs stammen B. Horsting ja-
panse meeuwen 360 punten; Ie prijs
enkelingen C. Bink roseicollis lutino 90
punten; Ie prijs enkelingen C. Bink for-
pus oogring 90 punten; 2e prijs stam-
men T. Nijenhuis isabel rood schimmel
367 punten.

B r i d g t'

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 29 oktober
1997.
Groep A: 1. Groot Bramel/Wolters
58.8%; 2. mv/hr Führi Snethlage 55.8%;
3. v. Burk/Hendriks 54.2%.
Groep B: 1. mv/hr Jaburg 66.8%; 2.
Brinkman/Vreeman 56.3%' 3. mv/hr de
Bruin 54.7%.

V O I I C V 1) ( l l

Dash 2 - SMASH
Afgelopen zaterdag traden de Vordense
dames aan tegen SMASH uit Beilen.
SMASH stond nog onderaan de rang-
lijst met O punten, maar na 3 gespeelde
competitiewedstrijden kun je eigenlijk

nog niet weten of het een goede
minder goede tegenstander is.

of

De Dash dames, die de enerverende
wedstrijd van vorige week nog in hun
achterhoofd hadden, begonnen de
wedstrijd dan ook goed. Met veel goede
services wonnen ze de Ie set met 15-3.
In de 2e set bracht de coach Gerrit
Limpers 3 nieuwe speelsters in waaron-
der Evelien Keizer, de kersverse moeder
die sinds een paar weken weer bij het
dikke konten team traint. Deze set
werd ook vrij makkelijk gewonnen met
15-3. De 3e set zakten de Dash dames
wat terug en moesten iets meer geven
dan in de eerste twee sets, maar ook de-
ze 3e set werd met 15-9 gewonnen.
Aankomende zaterdag spelen de Dash
dames een uitwedstrijd tegen Ruine-
mans/Flash uit Nieuw Leusen.

Uitslagen:
SV Harfsen l - Dash l 2-3; DVO 2 - Dash
2 3-1; Dash 3 - Keizersprong 6 3-0; SV
Socii - Dash 4 2-1; Gorssel l - WSV/Dash
Combi 0-3; Longa '59 2 - Dash l 3-0;
Dash 2 - Smash Beilen 3-0; DVO l - Dash
3 3-0; SVS 5 - Dash 4 0-3; SV Socii - Dash
5 2-1; Keizersprong 3 - Dash 6 1-2; Dash
l - Overa l 0-3; Boemerang l - Dash l
2-1.

Programma:
SV Terwolde 2 - Dash 3; Dash l - PZ/Dy-
namo 3; Dash 3 - Vios 1; Dash 4 - SV
Voorwaarts 3; Dash 5 - SV Harfsen 3;
Dash 6 - Voorwaarts 4; Side Out 2 - Dash
1; Dash l - Boemerang 1; Dash 2 -
Keizersprong 2; Dash 4 - W Lettele 2;
ABS l - WSV/Dash 1.



Brommertrial in Linde gaat dwars door café
Zaterdagmiddag was het buurt-
schap Linde het domein van berij-
ders van "brommerts". Die middag
werd er een wedstrijd gehouden
welke was uitgeschreven door Fred
Fransen van het café 't Proathuus.
De wedstrijd had plaats in het ka-
der van het 1-jarig bestaan van 't
Proathuus. In totaal kwamen er 32
coureurs aan de start. Allerhand
"oude" bromfietsen zoals Solexen
en Berini's konden worden bewon-
derd, maar ook de deelnemers wa-
ren het bekijken waard. Dit vanwe-
ge hun potsierlijke kledij.

De hindernissen op het parcours wer-
den met enthousiasme genomen. Hin-
dernissen over een wip-wap, de zoge-
noemde "Jane-bocht", zigzaggend rij-
den en als klap op de vuurpijl liep het
parcours dwars door het café 't Praot-
huus. Niet alleen de rijders, ook het pu-
bliek kwam flink aan haar trekken.
Een van de deelnemers, Wim Bos,
kreeg van de jury extra punten. Hij had
een race-overall laten bodypainten en
dat bij een temperatuur van 3 graden.
Brrr! Ook extra punten voor een pscu-
do politie-agent die als travestiet uit de
schuur te voorschijn kwam. Manfred
Wagenvoort mocht niet starten. Teveel
lawaaioverlast. Sneu wanneer men be-
denkt dat Manfred voor dit evenment
drie maanden training achter de rug
had.

Enthousiast
De jury bestaande uit oud-zij spancou-
reur Bart Notten, Marcel Golstein en de
"pitspoes" Janny Addink hadden het
niet gemakkelijk. Toch werd Wim Bos
unaniem tot winnaar uitgeroepen.
Alfred Middeling ontving de EHBO
prijs. Hij was bij het biertappen net iets
te enthousiast. Denny Kok kreeg een
beker voor het afleggen van de snelste
ronde. Hans Bos viel in de prijzen voor
de origineelste "brommert" en Wim
Bos voor de mooist verklede berijder.
Wim Bos won tevens het totaalklasse-

ment en kreeg een valhelm uitgereikt
welke de komende jaren fungeert als
wisselbeker. Om een en ander nat te
kunnen maken kreeg hij tevens een
fles champagne.
Na de prijsuitreiking werd de middag
passend afgesl^fci. Winnaar Wim Bos
en pitspoes Jan^y Addink beklommen
een kameel die vervolgens onder grote
hilariteit langs het biljart "daldeejde".
De brommert -trial komt voortaan jaar-
lijks op de evenaajentenkalender van 't

Praothuus". Tijdens de brommert-trial
zijn filmopnames gemaakt. Camera-
man Erik Bergenhenegouwen heeft
verder ook opnames gemaakt tijdens
het Volksfeest dat eind september in
Linde werd gehouden. Het ligt in de be-
doeling dat 't Praothui^Éïiedio 1998
een speelfilm zal uitbrengen. Dit zal te-
gelijkertijd plaatsvinden met het uit-
brengen van een CD. Deze CD zal "vol-
gespeeld" worden door een aantal be-
kende Vordense muzikaolen. Om deze

Restaurant Asya bestaat drie jaar

CD te kunnen bekostigen is inmiddels
spontaan de vrij heidsvereniging EL A
in het leven geroepen dat staat voor
Eigenwijze Lindese aanhang. De ko-
mende maanden zal dit thema bij be-
paalde evenementen telkens "spon-
taan" opduiken".

Wie belangstelling heeft om lid te wor-
den van de vrij heidsvereniging kan in
het weekend contact opnemen met
Fred Fransen van 't Praothuus.

P d u r d c' n s ) o r t
L.R. en P.C. de Graafschap
Op zondag 26 oktober behaalde Els-
beth Groot Enzerink met haar paard
Ilika een mooie tweede prijs in de klas-
se Ml met 168 punten in Lochem. Er
werd deze dag ook een Tripalon in
Laren gehouden, daar werden de vol-
gende prijzen gehaald: Marina Gotink
met Goof werd tweede in de klasse B
ponies en Jorien Heuvelink met Elfrie
de werd ook tweede alleen dit waren
de B paarden.
Zaterdag l november werd er een dres-
suur-wedstrijd in Brummen gehouden.
Hier behaalde Amilie Overmars met
Iriant een eerste prijs met 168 punten
en Irene Regelink met Lea een tweede
prijs met 167 punten in de klasse B.
Zondag 2 november was er een samen-
gestelde wedstrijd in Neede, hier be-
haalde Marina Gotink met Goof een
eerste prijs in de klasse B.

Restaurant Asya aan de Zutphenseweg in Vorden heeft wat te vieren. Op 2 december is het precies drie jaar geleden dat de heer H. Sahin
met zijn restaurant begon. De afgelopen maand hebben de klanten van Asya kunnen profiteren van diverse aanbiedingen in het kader van
het 3-jarig bestaan en ook de komende maand zal deze aktie nog gelden. Sahin voelt zich in Vorden als een vis in het water. "Dit is een he-
le goede plek voor een restaurant", zegt Sahin. "Vorden is een echte toeristenplaats. Dat heb ik de afgelopen driejaar wel gemerkt. Daarnaast
hebben wij in de loop van de tijd ook een flinke vaste klantenkring opgebouwd die we door middel van onze jubileumakties willen bedan-
ken voor hun steun in de afgelopen driejaar."

Mister X
Op zaterdag 15 november houdt car-
navalsvereniging De Deurdreajers
haar jaarlijkse Prinsenbal. Tijdens de-
ze avond in De Herberg zal de nieuwe
prins van De Deurdreajers bekend
worden gemaakt. De komende weken
zal Weekblad Contact telkens drie
cryptische omschrijvingen publice-
ren zodat u alvast kunt raden wie de
nieuwe prins wordt. Hier volgen de
nieuwe aanwijzingen:

-Hij is aardig

-Hij gaat weer terug

-Hij is gek op een kuifje



EETCAFÉ-BAR-RESTAURANT- DIV. ZALEN

9e Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon 0575-552243

zaterdag 15 november
PRINSENBAL of

PRINSESSENBAL?

wie o wie
m.m.v.

Let's Dance
d.j. Edwin Gotink

entree f 10,- zaal ogen 20.30 uur

Echte ballen
hebben een

speca

25
500 gr. shoarmavlees *F°
5 broodjes en QS5 Saksische leverworst, /\98

*7 100 gr. U

149
o

150 gr. saus

79

varkensoester met
gratis champignon-
roomsaus, 100 gr.

boerenmetworst,
100 gr. _ _^

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

1
1

2 gegrillde kippen ¥ /\00¥| /\

zigeunerrollade, < 95
100 gr.

SPECIAL

Slipjacht
zaterdag 8 nov. a.s.
Het globale tijdschema is als volgt:

10.00-13.30: Weide gemeentehuis.
Het blazen van de jachtmelodiën.
Ontvangst door burgemeester Kamer-
ling en presentatie van de meute.

13.40: 1e run via Delden naar kasteel
Kiefskamp.

14.30: 2e run via de Kostede - Schuttestraat
naar kasteel De Wiersse.
(Niet toegankelijk voor publiek)

15.30: 3e run via de Wierssebroekweg - het
Galgengoor naar Huize 't Enzerinck.
Afblazen van de jacht.

Zaterdag 8 november

foto's + video
brommert-trial

consumpties wederom
in prijs verlaagd!

Veul ow thuus bi'j /^H ^^

't Proathuus

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

! Chr. muziekver.

SURSUM
L CORDA

VORDEN

: l Bedankt haar
leden, donateurs
en de inwoners
van de gemeente
Vorden voor de
goede verloop en
verkoop van de
slaatjesactie.

RS. Tijdens de actie is een
blauw/groene auto Lancia
van een van de medewer-
kers beschadigd. De auto
stond geparkeerd tussen
Dorpsstraat en de kerk van
08.00 tot 10.30 uur. Wie
heeft dit gezien? Reactie
bestuur Sursum Corda.

Zaterdag 29 november 1-jarig bestaan

Daldaldeetent
2 orkesten! Gratis toegang (feest is feest)

Consumpties in prijs verlaagd!

Zondag 30 november Jaldaldaldee-aanbieding

schnitzelfkarbonade
+ Met + saus + salade + rauwkost

f 10,-
Consumpties in prijs verlaagd

Veul ow thuus bi'j

't Proathuus
EN , Vorder», itet.: ;§5642} •

3 OPERATION FRIENDSHIP

l INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

A F D E L I N G V O R D E N

Afdeling Vorden verwacht in 1998 Amerikanen en houdt daar-
om nu hun traditionele

AUTOWASACTIE
TAKE A BREAK!
LAAT UW AUTO WASSEN EN
UITZUIGEN

f 12,50
INCLUSIEF KOFFIE MET CAKE

Zaterdag 8 november 1997 van 10.00 tot
16.00 uur op het Industrieterrein bij de
fa. Wofterink

DRUKKERIJ
WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086



Feestelijke opening Bleumink Tweewielers

Met een feestelijke receptie werd vo-
rige week woensdag de nieuwe win-
kel van Bleumink Tweewielers aan
de Dorpsstraat geopend. Vele men-
sen kwamen op deze avond een
kijkje nemen in het nieuwe pand
van Frans en Joke Bleumink. "Het
was ontzettend druk", zegt Frans
Bleumink. "Met name de belangstel-
ling van de mensen uit het dorp die
op onze advertentie in Contact wa-
ren afgekomen was enorm groot",
vult Joke Bleumink aan.

De nieuwe winkel van Bleumink is 550
vierkante meter groot. "Het voordeel

van deze winkel is dat we afgezien van
de showroom aan de voorzijde van de
Dorpsstraat alles in één pand hebben.
Op die manier is het voor de klant over-
zichtelijker geworden. Maar ook voor
ons is het in deze^ünkel prettiger wer-
ken", aldus Frans ̂ Pumink. Het tweet-
al is blij dat de Dorpsstraat het laatste
jaar een flinke face-lift heeft gekregen.
"Vergeleken bij de Zutphenseweg bleef
de Dorpsstraat de laatste jaren een
beetje achter, niJfc door de verbou-
wingen bij Super GTOtenhuys en café-
restaurant De Herberg en de nieuw-
bouw van ons pand is daar flink wat
verandering in gekomen. En daar zijn

we alleen maar blij mee", zegt Joke
Bleumink.
Vergeleken bij de oude pand zijn Frans
en Joke Bleumink er qua ruimte iets op
achteruit gegaan. "Maar daar hebben
we bewust voor gekozen"^^gt Frans
Bleumink. "Het geeft ons VI de gele-
genheid om eens flink met de bezem
door de tweedehands fietsen heen te
gaan. Het is overigens wel onze bedoe-
ling om hier over een aantal jaren een
tweede verdieping boveno^te zetten
voor de verkoop van tweeoWands fiet-
sen. Maar laat ik nou niet teveel op de
zaken vooruit lopen", lacht Frans
Bleumink.

Verhoging onroerend
zaakbelasting met
10 procent gaat door
De gemeenteraad ging vorige week
dinsdagavond accoord met het voorstel
van het college van B en W om de on-
roerend zaakbelasting in 1998 met
tien procent te verhogen. Volgens het
college was deze belastingverhoging
noodzakelijk om de begroting van het
volgend jaar sluitend te krijgen. Er was

namelijk een tekort van ruim een half
miljoen gulden ontstaan. Naast de ver-
hoging van de OZB wordt ook nog op
een aantal andere voorzieningen ge-
kort. Er is door de gemeente met name
bezuinigd op onderhoud. Tijdens de
begrotingsvergadering hadden met na-
me de WD en de Partij van de Arbeid
grote problemen met de verhoging van
de OZB en stelden voor om in plaats
daarvan te bezuinigingen op andere
terreinen. De WD kwam zelfs met een
amendement. Toen bleek dat hier geen
meerderheid voor was werd het amen-
dement weer ingetrokken.

Verder stelde de gemeenteraad afgelo-
pen week het mcerjarenbeleidsplan
1998-2001 vast. Het voorstel om ook de
komende jaren de onroerend zaakbe-
lasting telkens met tien procent te ver-
hogen, viel niet in goede aarde.

Datzelfde geldt voor de verhoging van
de toeristenbelasting met ingang van l
januari 1999. Beide belastingverhogin-
gen zullen volgend jaar opnieuw aan
bod komen tijdens de begrotingsverga-
dering.

Verkeersbrigadiers
van school Het Hoge
in het zonnetje gezet
Politieagent Martin Gabriël heeft afge-
lopen week de Verkeersbrigadiers van
basisschool Het Hoge in het zonnetje
gezet. Hij deed dit namens de stichting
Verkeersbrigadiers. Het ging in totaal
om 22 vrijwilligers waaronder verschil-
lende kinderen uit de hoogste klassen.
De jongeren ontvingen allemaal een
verkeersbrigadiersbeer. Voor de volwas-
senen die dagelijks helpen met het
oversteken was er een historisch boek-
je.
Dit jaar viert de stichting Verkeers-
brigadiers haar 50-jarig bestaan. Wat
destijds begon als een Amsterdams ini-
tiatiefis in een halve eeuw uitgegroeid
tot een leger van 50.000 vrijwilligers -
jongeren en volwassenen - van wie er
dagelijks meer dan 4.000 op gevaarlijke
oversteekplaatsen in Nederland helpen
bij het oversteken naar en van school.
De Stichting Verkeersbrigadiers stond
vorige week bij deze prestatie stil. Door
het hele land werden verkeersbrigade-
riers door politiefunctionarissen ver-
rast met een cadeautje.

Winterseizoen theater
Onder de Molen van
start met Van Ulsen
Op zondag 9 november gaat het win-
terseizoen van theater Onder de Molen
in Linde van start. Acteur Henk van
Ulsen zal deze middag een hommage
brengen aan de afgelopen zomer over-
leden dichteres Ida Gerhardt. De voor-
dracht van Henk van Ulsen wordt afge-
wisseld met muziek. Gitarist Jan
Guichelaar heeft zes liederen geschre-
ven die zijn gebaseerd op gedichten
van Ida Gerhardt. Aan deze poëziemid-
dag zullen verder de sopraan Regine
Smeets en de pianist Hans Erik Dijkstra
hun medewerking verlenen. In een
korte proloog zal Peter Hoefnagels het
leven en werk van Ida Gerhardt schet-
sen als inleiding op het programma.
Voor meer informatie en reserveringen
kan men bellen met theater Onder de
Molen: 55 69 87.
Het optreden van Gery Groot Zwaaf-
tink op zondag 21 december in theater
Onder de Molen gaat in verband met
ziekte niet door.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen 27 november 1997.
Groep A: 1. Wijers/Thalen 61.9%; 2. v.
Burk/Hendriks 57.3%; 3. Rossel/Warrin-
ga 55.2%.
Groep B: 1. de Bruin/Gille 60%; 2.
Warnaar/Wullink 48%; 3. Gr. Bramel/
Tigchelaar 47.5%.

Revue Jong Gelre een "Generatie vol Sensatie"
Doktoren en verplegend personeel
in het ziekenhuis "Het Nieuwe
Spittaal" in Zutphen, zouden de ha-
ren ten berge rijzen wanneer
Hendrik Voortman bij hen zou wor-
den opgenomen om van zijn nier-
stenen verlost te worden. In de re-
vue "Generatie vol Sensatie" maakte
Hendrik het wel heel erg bont. Een
grote sigaar in de mond, een jene-
vertje uit een shampofles en dan
vervolgens om de nachtzuster op
het verkeerde been te zetten, met de
pet op onder de wol! Een kostelijke
scène, waarbij het publiek dit week-
end in het Dorpscentrum volop aan
haar trekken kwam.

Het was al voor het negende achter-
eenvolgende jaar dat Jong Gelre
Vorden met een revue op de proppen
kwam. Ook nu weer onder de vakkun-
dige leiding van Henk Broekgaarden.
De man die vorig jaar overwoog om te

stoppen als regisseur maar die zich
toch weer liet "overhalen". En met suc-
ces want Jong Gelre zette een aardige
revue op de planken. Aanvankelijk in
een te laag tempo: het duurde te lang
alvorens Hendrik en Drika de muggen
in hun slaapkamer hadden dood gesla-
gen. Daarna werd het tempo opgevoerd
en won de revue aan amusement. Wat
opviel was behoudens een enkele hape-
ring, de tekstvastheid van de groep.

Centraal de familie Voortman met een
prachtige rol van de 65 plusser opa
Hendrik Voortman (gespeeld door Bert
Eggink). Hij werd gesecondeerd door
echtgenote Drika (Berdie Tolkamp-
Lenselink), een vrouw die met recht
"de bokse" aanhad. Dochter Dina (Karin
Makkink-Boers) en schoonzoon Willem
(Antwan Havekes) completeerden het
kwartet dat in sporttermen gesproken
goed op elkaar was ingespeeld. Een al-
leraardigste scène was toen de gehele

familie in rep en roer raakte toen de
huisarts en de "dokter" van de KI door
elkaar werden gehaald. De zieke
Hendrik moest het doen met de KI-spe-
cialist, waarna een wanhopige Drika
bleef roepen om haar arme
"Hendrikje".
De revue kende geen aparte zanggroep.
De toneelgroep nam ook de zang voor
haar rekening. Leuk, vooral de
Amsterdamse potpourri, hoewel hier
en daar ook wel een "vals nootje" te be-
luisteren viel. Het enthousiasme ver-
goedde dit "minpuntje" echter, waarbij
het muzikale trio Johny Addink, Edwin
Besselink en Miranda Janssen zich po-
sitief onderscheidde.

Opa Hendrik stal opnieuw de show
toen hij bij "Wedden dat" precies kon
vertellen welke van de 25 kopjes koffie
door zijn Drika was gezet. Ook werd er
een bezoek gebracht aan de rosse
buurt in Amsterdam. Hendrik en

schoonzoon Willem konden er geen
genoeg van krijgen. En een beetje bij-
verdienen, ook dat ging Hendrik goed
af. Nou ja, goed af? "Wedden dat" lever-
de de familie Voortman een vakantie
op in de Zwitsers Alpen met compli-
menten voor de acht man sterke decor-
groep die er een echt winters tafereel
van hadden gemaakt. Trouwens een va-
kantie met veel "ingrediënten" en ka-
potte ledematen.
Als intermezzi tussen de verschillende
scènes optredens van een dansgroep
onder leiding van Wilma Koers met
veel aandacht voor de kostumering,
waarbij in een adem ook de grimering
genoemd kan worden. Het licht en ge-
luid was in handen van Gerard Ban-
nink. Kortom "Generatie vol Sensatie"
leuk om naar te kijken en te luisteren.
Dat kan overigens ook komend week-
end nog, want vrijdag 7 en zaterdag 8
november wordt de revue opnieuw in
het Dorpscentrum opgevoerd.



Exclusief
van

Vinia Vera

Turfstraat 33
Zutphen

'..het mees
M mooi

voorleden

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE

(0575)
551519

Met de hele familie uit eten en iedereen
mag kiezen uit de hele menukaart

Bij 'De Rotonde' mag iedereen kiezen uit de hele menukaart. Al komt u met 20 perso-
nen! Is dat niet ideaal voor een familie-reünie of een ander feestje? En weet u, met

onze keuzemenu's lopen de kosten niet uit de hand. En in onze gezellige 'alkoof' kunt
ongestoord zo'n dinertje houden. Kom gerust eens informeren naar de

mogelijkheden voor uw (familie)-feestje.

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

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Ter versterking van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar
een

verkoopster
voor ± 24 uur per week, de zaterdag vast, rest in overleg.

Leeftijd ± 20 tot 30 jaar.
Liefst met enige verkoopervaring in de
woninginrichtingsbranche.

Enige kennis met de computer is een pré.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
B. Besselink of B. Woerts. Tel. (0575) 46 14 84.

Uw schriftelijke sollicitatie + CV gaarne vóór 15 november
richten aan

SPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A R I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Streekradio
Achterhoek FM

Yorden FM 105.4
Ruurlo FM 10«|

Postbus 115, 7250 AC W

BOOM-
KWEKERIJEN

M. G. SPIEGELENBERG B.V.

Levering van bijna het gehele
groengebeuren.
Specialiteit:
beukenhagen

Beukenpoorten en
bomen van dun tot dik.

Particuliere verkoop alleen op
zaterdag.

Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 0575-551464
Fax 0575-551105

gingen de deuren open
Uw hartverwarmende gelukwensen, hetzij persoonlijk, per post of middels attenties
is de kroon op de inzet en het werk van velen, ook achter de schermen.

De overweldigende belangstelling heeft op ons grote indruk gemaakt.
Wij hopen dat velen zich thuis zullen voelen op ons vernieuwde bedrijf.
Namens het gehele team, bedankt!

H. Kettelerij
G. Arends

BLOEMBINDERIJ VORDEN
Zutphenseweg 64
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax (0575) 55 30 70

Met
kwaliteitsdrukwerk

van de
gecertificeerde

drukker uit Vorden
bent u beslist
de winnaar.

DRUKKERIJ
Wl EVIttS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

STUDIO CONTACT
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

Tel./Fax (0573) 45 12 86

liuike"

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Indien 251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25.32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

SPORTSHOP LOCHEM ORGANISEERT:

SKI-RUILBEURS
datum: zaterdag 8 november
tijd: 09.30 - 16.00 uur
locatie: Zalencentrum

Bousema

Inbreng goederen
t/m 7 november

Zutphenseweg 2,
Lochem
Tel. (0573) 25 41 89
F.S.N, erkend
wintersportspecialist

Te koop

Van der Heijden-
straat 15 te Baak

Vrijstaand woonhuis met aangebouwde
ruime garage (38 m2) en grote tuin met veel
privacy, gunstig gelegen aan de rand van het
dorp Baak (gem. Steenderen).

Indeling b.g.: ruime entree, L-vormige
woonkamer met open keuken (52 m2),
bijkeuken, toilet garage met zolder.
Eerste verd.: overloop met vier slaapkamers,
badkamer met ligbad en dubbele wastafel,
separate toilet en zolder.

Woning is zeer goed onderhouden,
recentelijk geschilderd.

Bouwjaar 1976. Inhoud woonhuis ca. 514 m3.
Oppervlakte ca. 598 m2.

Vraagprijs: f 499.OOO,- k.k.

Voor inlichtingen:

De Rentmeesters

0313-490100



Wat wordt het komende winter...,,
klappen of schaatsen?
Ga in ieder geval niet over één nacht ijs, maar
koop uw schaatsen bij de specialist!!

- wedstrijd- en toerschaatsen van alle bekende
merken zoals Viking, Raps en Zandstra

- slijpscrvice en inruil van schaatsen
- schaatskleding en -handschoenen
- informatie over schaatsreizen
- CRAFT thermo-kleding
- verhuur van schaatsen
- sportvoeding ^^""T

U vindt bij ons ook een
uitgebreid assortiment
langlaufskrs, schoenen,
stokken, waxniateriaal,
sportjaeks, in-fine skates.
skeef ers en rolskPs.

Sport en Recreatie
Zutphenseweg 8 Vorden tel. 0575 554228

Kerkstraat U
Keijenborg
Tel (0575) 4612 93

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

Restaurant

Kerkstraat 3
Vorden DE ROTONDE Tel. (0575)

55 15 19

Wij zoeken een nette scholier of student die van
aanpakken weet. Leeftijd vanaf 16 jaar

zaterdag en/of zondaghulpkracht
Voor de keuken en de afwas

Werktijden zaterdag 16.30-22.30 uur
zondag 14.30-21.30 uur

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

CERTIFICAATHOUDER

bet oog

DRUKKERIJ VP
WEEVERS ISO 9002

VORDEN - TEL. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

Sport- en
gezondheids-
studio Vorden

BURG. GALLEESTRAAT 67a • 7251 EA VORDEN
TEL. (0575) 55 40 91

wie zich op onze open dag aanmeldt
voor 6 maanden krijgt een

zonnebankkuur cadeau

Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur vinden er verschillende
demonstraties plaats o.a.

steps
seniorenfitness
stauffer slenderbanken

Kom kijken en maak kans op

l jaar gratis trainen

PKV
PLUIMVEE- EN KONIJNENVERENIGING VORDEN

Organiseert een wedstrijd

KIND EN DIER
voor de jeugd van 5 tot en met 14 jaar met een
konijn, kip, watervogel, siervogel, cavia, hamster of
muis.

Er is eenmaal bezoek aan huis en een gezamenlijke
keuring op 13 december om 10.00 uur in "De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Inlichtingen en opgave voor 15 november bij D. Kuiper,
De Bongerd 30, 7251 CD Vorden. Tel. (0575) 55 29 31.

PARKET
50 showroomvloeren

waar u zorgeloos overheen kunt lopen.
Maple • berken • eiken • beuken • cerejeira • bamboe • mer-

bau • elzen • hevea • kersen • curufay • walnoten • teak •
robijn • essen • kastanje • grenen • mahonie • kurk • enz. enz.

Reserveren
mogelijk.

Dit en nog veel meer
bij:

Tevens
grandioze

laminaatactie

Lochem
Parket $ Tapijt

Molenstraat 6 (centrum)
Telefoon (0573) 258952

Open woensdag t/m zaterdag
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