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Opnieuw verdeeldheid binnen college over herindeling

CDA wijzigt koers en kiest
voor Hengelo en Steenderen

W E E K E N D D I E N S T E N

Een meerderheid van de gemeente-
raad vindt dat Vorden met Hengelo
en Steenderen moet gaan praten
over een herindeling. Zelfs het CDA
koos vorige week dinsdagavond on-
verwachts voor een koerswijziging.
"Wij vinden dat er iets moet gebeu-
ren. Onze eerste optie was een fusie
met Borculo, Lochem en Ruurlo. Nu
de gemeente Borculo daar een de-
finitieve streep doorheen heeft ge-
zet, vindt ik dat we de andere kant
op moeten kijken", aldus fractie-
voorzitter A.H. Boers (CDA). Het mag
duidelijk zijn dat de WD blij was
met deze koerswijziging. Anderhal-
ve maand geleden probeerden de li-
beralen nog door een amendement
af te dwingen dat de gemeente Vor-
den met Hengelo en Steenderen zou
gaan praten. Ook D66 kiest voor de
combinatie Hengelo en Steenderen.
Alleen de PvdA vindt dat gekeken
moet worden naar Ruurlo en
Lochem.

Burgemeester EJ.C. Kamerling was van
mening dat het CDA, D66 en de WD te
hard van stapel lopen. Hij kondigde
aan dat het college van B en W in de-
cember met een notitie komt waarin
alle ontwikkelingen met betrekking
tot de herindeling op een rij worden
gezet. "Ook zullen we een sterkte-zwak-
te analyse van de gemeente Vorden ma-
ken. Als we al deze zaken op een rij
hebben dan komt vanzelf in beeld hoe
we verder willen gaan. Wij vinden het
daarom op dit moment nog veel te

, vroeg om met Hengelo en Steenderen
te gaan praten", aldus Kamerling.

Wethouder D. Mulderije was het daar
blijkbaar niet mee eens. Tijdens het be-
toog van burgemeester Kamerling zat
ze zich zichtbaar te ergeren. Diverse
malen schudde ze met haar hoofd. Dit
voorjaar gaf wethouder Mulderije al
aan dat ze het liefst met Hengelo en
Steenderen wil praten over een fusie.
Fractievoorzitter W. Voortman van de
PvdA vindt dat Vorden moet gaan pra-
ten met Ruurlo en Lochem. Volgens
hem liggen daar kansen voor de ge-
meente Vorden. De heer B. Branden-

barg (WD) vond het merkwaardig dat
PvdA een maand geleden ook al pleitte
voor een samenwerking met Ruurlo en
Lochem. "Blijkbaar beschikt de PvdA
over voorkennis want wij weten niet
beter dan dat de gemeenten Ruurlo en
Lochem niets met Vorden te maken
willen hebben", aldus B. Brandenbarg.
"Daarom vind ik ook dat we onze blik
moeten richten op de gemeenten
Steenderen en Hengelo". De heer A.H.
Boers (CDA) noemde de hele discussie
over de gemeentelijke herindeling een
stroperige brei. Volgens hem wordt het
tijd dat er duidelijkheid komt over de
richting die de gemeente Vorden op-
gaat. "Ik hoop daarom dat het college
van B en W in december met een con-
creet voorstel komt", aldus Boers.

Tijdens de begrotingsvergadering van
vorige week hadden de WD en het CDA
nog wel een meevallertje voor de bur-
gers uit Vorden. Door middel van een
amendejjent van de WD wisten beide
partij en^Pt plan van het college om
volgend jaar de Onroerende Zaakbelas-
ting met l procent te verhogen tegen
te houden. De WD en het CDA wilden
hiermee laten zien dat ze respect heb-
ben voor de portemonnee van de inwo-
ners van Vorden. Ze kregen daarmee
niet de beide wethouders achter zich.
Wethouder M. Aartsen zag het amen-
dement als een doekje voor het bloe-
den. "De WD geeft geen structurele
dekking aan voor de elfduizend gulden
die wij nu mis lopen. Daarom vrees ik
voor een dubbele tariefstijging voor
1998", zei Aartsen.

Behalve de beide wethouders stemden
ook D66 en de PvdA tegen het amende-
ment van de WD. De heer W.
Voortman (PvdA) sprak zelfs over een
schijndiscussie aangezien er in de be-
groting voor nog geen rekening is ge
houden met de september-circulaire
waarin het rijk de gemeenten in
Nederland confronteert met nieuwe
bezuinigingen. "We weten nu al dat er
straks een gat van een ton ontstaat. Het
lijkt mij alleen daarom al onverstandig
om dit amendement te steunen", aldus
Voortman.

Slipjacht
Zaterdag 9 november wordt er in Vor-
den de slipjacht gehouden van de Ko-
ninklijke Nederlandse Jachtvereniging.
Master Jack Bakker komt op die dag
met vijfentwintig koppels foxhounds
naar Vorden toe om op de namaak vos
te jagen. De slip die wordt getrokken,
bestaat uit een zak die doordrenkt is
met de urine van de vos. De foxhounds
zullen het spoor volgen met daarach-
ter de paarden die de speurende hon-
den begeleiden.
De start van de jacht is bij Hotel Bakker
aan de Dorpsstraat. Vandaar uit ver-

trekt het jachtgezelschap naar het ge
meentehuis waar de meute ontvangen
wordt door burgemeester E.J.C.
Kamerling. De eerste run gaat via Lin-
de naar kasteel Onstein. De tweede run
wordt ingezet aan de Schuttestraat ter
hoogte van "De Bonenkamp". Via de
Undese Enk gaat het gezelschap naar
de weide van kasteel Kieftskamp. Via
buurtschap Delden gaat men tenslotte
terug naar de weide van kasteel Vorden
waar de jacht wordt afgeblazen. De
slipjacht in Vorden wordt mede moge-
lijk gemaakt door medewerking van de
landgoedeigenaren, pachters, politie,
gemeente en de plaatselijke EHBO. Zie
ook advertentie.

Hervormde Gemeente
Woensdag 6 november 19.30 uur ds. Visser uit
Apeldoorn, Dankstond in Gereformeerde Kerk.
Zondag W november 10.00 uur ds. De Jonge uit
Ede. Collecte: Zending najaarscollecte.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 6 november 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, Dankstond voor gewas en arbeid.
Zondag W november 10.00 uur ds. J. Voorhaar,
Brummen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 6 november 19.30 uur ds. Visser, Apel-
doorn. Dankstond.
Zondag W november 10.00 uur ds. HA. Speelman;
19.00 uur gez. jongerendienst in 'het Achterhuus'.

RK kerk Vorden
Zaterdag 9 november 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag W november 10.00 uur Eucharistieviering,
Familieviering m.m.v. Kerkuiltjes.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 november 17.00 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
Zondag W november 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

Weekendwacht pastores: 10-11 november pas-
toor C. Loeffen, Lochem, tel. (0573) 251457.

Huisarts 9-10 november dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 551678.
Alleen voor dringende^^allen is er op zaterdag
en zondag spreekuur ^B)9.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kuni dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 9-10 novem^^D. Stolk, Ruurlo, tel.
(0573) 452400. SpreelW^ alleen voor spoedge^
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive 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-, zater-
dag-en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor 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 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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
11 a. 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 en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

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

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

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouween t rum Met Jebbink
4a, tel.(0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitlcenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgcbouw: 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; vr. 9.30-17.30 uur; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

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. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
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 1448.
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.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



ContactjeslN^
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.

• Omdat velen een bos bloe-
men van De Vogelvriend heb-
ben gekocht, kan a.s. week-
end gratis de tentoonstelling
worden bezocht

• Een tijdje de buren of ken-
nissen niet meer gezien?
Kom lekker bi'jproaten in
Linde op 30 november

• Mocht u de bloemen zijn
misgelopen, toch hoeft u
geen kaartje voor de entree
te kopen

• Te koop: een vierdel van
blonde d'aquitaine en een vo-
liëre. Th. Zents, tel. (0575) 55
1924

• Bij al die vogels in hun praal
en pracht worden a.s. week-
end veel mensen verwacht

• Te koop: mooie kerstbo-
men voor erfbeplanting e.d.,
plm. 1 m hoog, 4,- per stuk.
Tel. (0575) 44 18 09

• 16 t/m 29 november effe
dicht i.v.m. de verfspetters
maar vanaf de 30e spettert
het harder als ooit tevoren .. .

• Hoort en ziet u nu wat min-
der vogeltjes buiten, a.s.
weekend zullen ze in het
Dorpscentrum voor u fluiten
• Haal meer uit uw computer.
Spreadsheet-training, ook
aan huis, 5 lessen f 100,-.
Info: (0575) 55 22 07
• Gezocht. Wie heeft onze
foto's per abuis bij de foto-
graaf opgehaald en niet te-
ruggebracht? Voor ons erg
belangrijk. Het zijn foto's van
12,5 jaar koster, boerderij en
familiefoto's. Telefoon (0575)
55 64 98
• Gezocht: naweide voor
schapen/pony's. Mag ook
een perceel groenbemester
zijn. Tevens te koop z.g.a.n.:
toerwagentje voor grote po-
ny/paard. Tel. (0575) 46 18 98
• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69
• Te koop: kerstbomen.
Wichmondsewee 27, 7255 KZ
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46
35 16
• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825
• Gevraagd: model voor
examen pedicure. Hebt u lik-
doorns, eelt, nagels om te
knippen, neem dan contact
op met Anita Helmink, tel.
(0575) 44 18 66

• Wie heeft nog teveel oud
gras in de weide? Wij zoeken
voor enkele 1- of 2-jarige
paarden nog tijdelijk weidege-
legenheid tegen betaling. Stal
Nieuwmoed Jurrius, Vorden,
tel. (0575) 55 67 66

• Te koop: Volkswagen Po-
lo, wit, b.j. 1983, APK-gekeurd
tot aug. 1997, prijs f 1800,-.
Tel. (0575) 55 39 93

Algemene
convocatie

Het bestuur van de WV Vorden heeft het
genoegen haar leden uit te nodigen voor de

algemene
jaarvergadering

die zal worden gehouden op donder-
dag 21 november a.s. om 20.00 uur
in Hotel Bakker.

De agenda voor deze vergadering luidt als
volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de Algemene Vergadering

van 30 november 1995
4. Jaarverslag van de secretaris over

1995/'96
5. Financieel verslag over 1995/'96
6. Verslag van de kascommissie over het

boekjaar 1995/'96
7. Benoeming kascommissie voor 1996/'97
8. Vaststelling contributie en begroting

1996/'97
9. Bestuursverkiezing

10. Suggesties jaarprogramma 1997
11. Rondvraag
12. Sluiting

TOELICHTING
ad punten 3, 4 en 5: De documenten zijn ter vergadering
beschikbaar.

ad punt 8: Bij het bestuur leven ideeën over een nog iets
meer gedifferentieerd contributiesysteem en het voorne-
men bestaat de mogelijkheden daartoe in de komende tijd
nader te onderzoeken. Dat leidt automatisch tot het voor-
stel de contributiebedragen in 1997 te handhaven.

ad punt 9: Aftredend zijn de bestuursleden R.C. Haanstra,
H.J. Pardijs en B. Rossel; zij werden bereid gevonden tot
het aanvaarden van een nieuwe ambtstermijn.
Zoals al werd aangekondigd zullen de bestuursleden Mr.
J.F.M. Honig en H. Rombouts het VW-bestuur verlaten. In
hun plaats stelt het bestuur kandidaat de heren A.J.
Hartelman en R. Klein Brinke.
Namen van tegenkandidaten kunnen - mits voorzien van
10 handtekeningen - tot de a a n v a n o n de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden

Bij aankoop van een rookworst

de 2e voor de halve prijs

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

KARBONADES

5 halen
4 betalen

WEEKENDVOORDEEL

500 gr. HAMLAPJES

500 gr. SPEKLAPJES

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Gebraden fricando _ _
100 gram f 1,89

Moster Spek _
100 gram f 1,59

+ de 5 bekende vleeswaren

per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 slavinken + 4 boerengehakt

snitzel

samen f7,95

Marktaanbieding:
750 gr. Bami of Nasi
500 gr. Babi pangang samen 10,-

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres
voor al uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14 70

Bladblazers/zuigers
• verkoop
• inruil
• onderhoud

• verhuur
• reparatie

MOTOR MAAIERS E RVI C E

BARENDSGN
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 12 61

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Rekeningblocks

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS

Nog steeds
VERSE BLOEMEN

te koop +
WALNOTEN

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

• Te koop: mooi leren bank-
stel, ruime 3- en 2-zits bank,
redelijke prijs. Tel. (0575) 55
2659

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

dinsdagavond
5 november en
maandagavond
11 november
beide avonden van 18.30 tot
20.00 uur.

ALLE patiënten (dus particulieren en zie-
kenfondsleden) met chronische hart-,
long- of suikerziekte en ALLE patiënten
boven de 65 jaar worden gratis ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,-, con-
tant te voldoen

LTJ LTJ

heerlijk gevuld met noten,
rozijnen, krenten

en stukjes abrikoos

DEZE WEEK

6 HALEN

*

*

Iets nieuws voor de Sint

nu 11S

nu

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



Wij zijn heel erg blij met de
geboorte van onze zoon

Gijs

Hij is geboren op zondag
27 oktober 1996.

Leuk als u komt, maar laat het
ons even weten.

Linda en Edwin
Bekker

De Bongerd 19
7251 CC Vorden
Tel. (0575) 55 20 98

Geboren:

Harry
HENDRIKUS
BEREND MANNES

Zoon van
René Eggink en
Emmy Eggink-Bekman

Broertje van
Mester en Gemma

29 oktober 1996
'de Jaeger'
Mosselseweg 14
7251 KT Vorden

Door uw bloemen, kaarten en
de vele felicitaties is 19 okto-
ber voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.
Hartelijk dank.

Henk en Riek
Maalderink

Bufg. Vunderinkhof 24
7251 XA Vorden

Uw felicitaties, bloemen en
cadeaus hebben ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een onver-
getelijke dag gemaakt.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Bennie en Jo
Harmsen-Klein Geltink

Nieuwstad 53
7251 AG Vorden

3O november
zit u lekker

droog
onder ons

nieuwe 'dak'
Gesloten van 18 t/m 29 nov.

't Proathuus

Lindeseweg 23, Vorden

FAM. J. HUITINK
Vorden

AANBIEDINGEN
do./vr./za.

7, 8, 9 november

SPERZIE-
BONEN

500 gram

1,98
MUSKAAT-
DRUIVEN

per kilo

2,98
Ma./di./wo. 11,12,13 nov.

PANKLARE
HUTSPOT

500 gram

1,49

Wij zijn op maandag 11 november
a.s. 30 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 18.00 tot 19.30 uur op
vrijdag 15 november a.s. in zaal De
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Toon en Hermien Smallegoor-Slöetjes

Schuttestraat 6
7251 MX Vorden

Vooruitstrevend, zorgzaam.
Iemand vol warmte.

Bedankt.

Tot het laatst toe bezorgd om allen die hij lief had,
is heden na een kortstondig ziekbed rustig inge-
slapen, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

JAK WILLEM WEENK
SINDS 25 JANUARI 1992 WEDUWNAAR VAN

ST1ENTJE BOUWMEESTER

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden: £-6. Lenselink-Weenk

Warnsveld: H.Chr.W. Wagenvoort-Weenk
J.W. Wagenvoort

Klein- en achterkleinkinderen

2 november 1996
'De Vosheuvel'
Vosheuvelweg 4, 7251 NC Vorden

Correspondentie-adres:
J. Lenselink,
Beunkstege 1, 7251 NA Vorden

Vader is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 7
november om 13.00 uur in de Hervormde kerk te
Vorden, waarna aansluitend de teraardebestelling
zal plaatshebben om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in het Dorpscentrum te Vorden.

In alle rust is heengegaan mijn lieve broer, mijn
zwager en onze oom

JAN WILLEM WEENK
WEDUWNAAR VAN S. BOUWMEESTER

op de leeftijd van 89 jaar.

Hummelo: H.B. Wesselink-Weenk
Vorden: M. Weenk-Bouwmeester

Neven en nichten

Vorden, 2 november 1996

Voor het hartelijk medeleven en de vele blijken
van belangstelling, die wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

ANTOON GERHARDUS
MENNINK

betuigen wij onze dank.

W.L Mennink-Jansen
Kinderen en kleinkinderen

^KitóiitiKilcifóift
? >

ft/en/c van der Ktv/p
&
R/na Berenpas

gaan trouwen op vrijdag 8 november
1996 om 10.30 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden'.

U bent van harte welkom op de
receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres:
Het Jebbink 23, 7251 BJ Vorden

Vorden, november 1996

Heerlijk
happen in goud-
bruine boutjes.

5 gegrilde kippepoten 9
filet américain,
100 gram

hamburgers,
per stuk

schouderham,
100 gram

A 95 hamlappen
500 gram

98

125 Limburgse varkens-
oester, 100 gram

gebraden kaasgehakt ¥| 75
45 100 gram

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

CÖTES
DURHÖNE

eigen import
normaal f 9,95

nu ter kennismaking^^hts

f 8,95*
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

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 (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

Onze klaverjasavond is op
vrijdag 8 november a.s.

Aanvang 20.00 uur

Woensdags gesloten

Laat uw

drukwerk

onze zorg

Zijl
'•:':•---.: '-- •- J •'••:-•••:•:.

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze
Voor uitgebreide

inlichtingen
staan wij voor u klaar

DRUKKERIJ
WEEVERS



^ £ E M E E N TE g UI £ I T I N y O R D E N
HW»W»»»C^^

• Telefoon gemeente; (0575) 55

|f et gemeentehuis is open van maan- i
töt e^ met vrijdag van;i| :;: j:;]: [ï^lrf :i
tot 12.30 uur -op woensdag r

pofc van 13,30 tot ï 700 uun

• :Öp<?mngstijden '.bibliotheek::. ;; ;
{(^inzage U^ende -stukken}'-, i: :
dmsdag van 13.30 tot 20.30 uur, : j|

13.30 tot 1730 uur; 7
13.30 tot 17,30 uur; r

van Ï3J3Ü tot 20.30 uur, . : i ; b
Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uun ; ;:
iJurgemeester K J. C. Kamerling: ;

van H.OO tot 12.00 uur
afspraak, i : ;

Wethouder M . Aartsen-dert Harder: | j • • ^
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en valens afspraak,

:Wethouder D. MuJdenje-MeuIenfrroek:
4öTidet*dagmorgen van 10.00 tot 11:00
uur ; '•'.'••': . ' . :;.
eri volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
warden gemaakt bij de receptie van hét
gemeentehuis,

ERGUNNINGEN

Op 29 oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:
de heer W. Oortgiesen voor het vellen
van l berk op het perceel Brinkerhof
82 te Vorden.
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
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

1 WIJZIGING ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING

De Algemene plaatselijke verordening
moet op de volgende punten worden
aangepast:
schrappen van de bepalingen voor
lozingen, omdat voorschriften over het
lozen van afvalwater thans in de ver-
gunningen op grond van de Wet
Milieubeheer worden opgenomen;
integratie van de destructiebepalingen
over het verwijderen van kadavers in
de Algemene plaatselijke verordening;
enkele redactioneel technische bepa-
lingen.

LASTINLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING BELASTINGJAAR 1996

GEMEENTE VORDEN, POSTBUS 9001, 7250 HA VORDEN

Door invulling van het onderstaande formulier kunt u aanjjfte doen voor de
hondenbelasting of meedelen dat u geen honden meer

Ondergetekende
Straat
Postcode en Woonplaats

199Verklaart dat hij/zij m.i.v
van hond(en) ouder dan 3 maanden.

houder/houdster is

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het
registratienummer en de kennelnaam vermelden.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden 19 .
(handtekening)

U kunt dit formulier terugsturen naar burgemeester en wethouders van
Vorden, t.a.v. mevrouw I. Groot Severt, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

ANAGEMENTRAPPORTAGE NAJAAR 1996

Deze rapportage bestaat uit de voortgangsrapportage over het te voeren beleid
en een groot aantal voorstellen tot wijziging van de begroting 1996. De voorge-
stelde wijzigingen leiden tot een daling van de post onvoorzien van slechts f.
825,—. Een bedrag van f 1.013.000,— gebruiken burgemeester en wethouders dit
jaar niet, dit geld gaat terug naar de reserves en voorzieningen.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDING

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

ligt van 8 november tot en met 6 december 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

de heer HJ. Groot Enzerink, Deldenseweg 13, 7251 PN Vorden, voor het aanleg-
gen van een (folie)mestbassin op het perceel Deldenseweg 13 te Vorden.

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
houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen 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 uiterlijk 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 verga-
dert op dinsdag 12 november 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- managementrapportage najaar 1996. -

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 12 novem-
ber 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- managementrapportage najaar 1996;
- tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
13 november 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- managementrapportage najaar 1996;
- verzelfstandiging beheer Sporthal 't Jebbink;
- krediet onderzoek muziekschool.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 november 1996 om 19.30 uur in het
gemeentehuis, op de agend^a^taan de volgende onderwerpen:

- managementrapportage najaar 1996;
- tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening;
- verzelfstandiging beheer Sporthal 't Jebbink.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken 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 tijdens een com-
missievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering
aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder
opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

VENEMENTSBORDEN VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

De Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) heeft het college van burgemeester
en wethouders verzocht om een vergunning op grond van artikel 4.7.2 van de
Algemene plaatselijke verordening voor het plaatsen van permanente evene-
mentsborden op of in de nabijheid van de volgende lokaties op gemeentegrond:
1. hoek Horsterkamp-Rondweg;
2. hoek Rondweg-Het Hoge; ,
3. hoek Zutphenseweg-Rondweg;
4. hoek Almenseweg-Mispelkampdijk;
5. Ruurloseweg (voor de spoorwegovergang).

Zowel burgemeester en wethouders als de Vordense Ondernemers Vereniging wil-
len bewerkstelligen dat instellingen/verenigingen hun activiteiten op deze evene
mentsborden aankondigen. Naast de verlening van een vergunning voor de eve-
nementsborden willen burgemeester en wethouders de richtlijnen reclame-aan-
duidingen herzien. Instellingen of verenigingen die een tijdelijke reclame-aan-
duiding niet op een evenementsbord willen aanbrengen, zullen moeten aantonen
dat plaatsing op de evenementsborden niet mogelijk is.

Burgemeester en wethouders passen op de (gedeeltelijke) herziening van de richt-
lijnen reclame-aanduidingen en deze aanvraag de openbare voorbereidingsproce-
dure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe. Dit betekent dat de
stukken (het ontwerp-besluit herziening richtlijnen reclame-aanduidingen, de
aanvraag en de ontwerp-beschikking) van 7 november tot en met 5 december 1996
tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en
op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage liggen op de afdeling
bestuur van het gemeentehuis. U kunt de aanvraag en de ontwerp-beschikking
kosteloos inzien. Tegen betaling van rechten kunt u afschriften krijgen. Uw ziens-
wijze kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling binnen deze periode naar voren
brengen.

Aan de hand van de reacties nemen burgemeester en wethouders na afloop van
de openbare voorbereidingsprocedure een definitieve beschikking.



• f.-'"::py ERZELFSTANDIGING BEHEER SPORTHAL TJEBBINK

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een besluit te
nemen over de verzelfstandiging van het beheer van de sporthal 't Jebbink. In een
eerder opgestelde notitie zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten aangege-
ven voor de privatisering van het beheer van de sporthal. Tijdens de behandeling
van de notitie hebben een aantal raadsfracties aangegeven dat de huidige
gebruiksmogelijkheden voor de Vordense sportverenigingen gehandhaafd moe-
ten blijven. Burgemeester en wethouders vinden dat door de vorming van een
Beheersstichting waarvan ook de sportverenigingen deel uitmaken, aan deze
wens wordt voldaan.

aanleiding voor de verzelfstandiging van de sporthal is dat het beheer ervan geen
primair gemeentelijke taak is. Burgemeester en wethouders verwachten geen
financieel voordeel uit het verzelfstandigen van het beheer van de sporthal. Zij
willen een budget beschikbaar stellen voor de beheersstichting dat maximaal
gelijk is aan de exploitaitiekosten van de sporthal minus de inkomsten (uit ver-
huur).

jf?INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Fa. Hartemink Hackforterweg 9a 29-10-96
Wichmond

Rouwen Beheer B.V. Handelsweg 11
Vorden

29-10-96

gewijzigd uitvoeren
bouw woning

bouwbedrijfshal

NELHEIDSMETINGEN MET DE RADAR-GUN

in de laatste week van september zijn met behulp van de radar-gun snelheidsme-
tingen gedaan. De resultaten:

Wildenborchseweg (toegestane maximumsnelheid 80 km/h):
18 voertuigen 81 - 85 km/h
18 voertuigen 86- 90 km/h
8 voertuigen 91 - 95 km/h
2 voertuigen 96-100 km/h
l voertuig 101 -105 km/h
1 voertuig 115-120 km/h

In totaal werd de snelheid van 283 voertuigen gemeten.

Lankhorsterstraat (toegestane maximumsnelheid 80 km/h):
7 voertuigen 81-85 km/h
2 voertuigen 86 - 90 km/h
l voertuig 91-95 km/h
l voertuig 101 -105 km/h

In totaal werd de snelheid van 121 voertuigen gemeten.

Het Hoge (toegestane maximumsnelheid 50
27 voertuigen 51 - 55 km/h
14 voertuigen 56 - 60 km/h
10 voertuigen 61-65 km/h

5 voertuigen 66 - 70 km/h

In totaal werd de snelheid van 141 voertuigen gemeten.

Zutphenseweg (toegestane maximumsnelheid 50 km/h):
48 voertuigen 51 - 55 km/h
21 voertuigen 56 - 60 km/h
6 voertuigen 61 - 65 km/h
2 voertuigen 66 - 70 km/h
l voertuig 71 - 75 km/h

In totaal werd de snelheid van 244 voertuigen gemeten.

Met de winter voor de deur is aandacht voor de gladheidsbestrijding op zijn
plaats.

Routes
Bij het opstellen van de routes is uitgegaan van de volgende criteria:
- doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en wegen naar bijzondere bestem-

mingen (scholen, huisartsen e.d.) worden bij voorrang behandeld. Uit oogpunt
van efficiency vallen sommige - minder belangrijke - wegen hier ook onder;

- de route is zodanig dat iedereen deze binnen een redelijke afstand kan berei-
ken.

Op grond van deze criteria zijn er drie manieren van strooien binnen de
gemeente Vorden.

Provinciale wegen
Op deze wegen wordt gladheid door de provincie bestreden. Het gaat daarbij om
de volgende wegen (buiten de bebouwde kom): Zutphenseweg, Rondweg,
Hengeloseweg en de Ruurloseweg met bijbehorende fietspaden.

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbehorende fietspaden) worden door de gemeente (pas)
gestrooid zodra ergens in de gemeente gladheid wordt geconstateerd. Er wordt
gestrooid met drie strooieenheden:

strooieenheid A: Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphenseweg,
Deldenseweg, Nieuwenhuisweg, Lankhorsterstraat, Beeklaan, Vierakkerse-
straatweg, IJselweg, parallelweg Den Elterweg, Broekweg, Baakseweg, Hackfort-
selaan, Koekoekstraat, Leestenseweg, Boshuisweg, Hackforterweg, Baron van der
Heij denlaan, Vogelzang, Lindeselaak, Ludger en Dorpsstraat (Wichmond);

strooieenheid B: Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat, Raadhuis-
straat, Nieuwstad, Deldenseweg, de Horsterkamp, Stationsweg, Almenseweg,
Wildenborchseweg, Mosselseweg, Schoneveldsdijk, Onsteinseweg, Lindeseweg,
Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk, Eikenlaan, de Banenkamp, Kerk-
weide en Hamsveldseweg;

strooieenheid C: Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wilhelmina-
laan, Molenweg, het Jebbink, Zutphenseweg, de Steege, de Boonk, Strodijk,
Mispelkampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulindelaan, oprijlaan gemeente
huis, de Bleek, Industrieweg, Ambachtsweg, Handelsweg en Kerkhoflaan.

b. overige wegen
De overige wegen worden alleen bij aanhoudende gladheid gestrooid.

Pas uw
Ondanks de gladheidsbestrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen geblazen.
Wij doen daarom een dringend beroep goed op de weersomstandigheden en de
verkeersinformatie te letten en daar uw rijstijl en rijsnelheid op aan te passen.
Houdt u er ook rekening mee dat het een paar uur duurt voordat alle doorgaande
wegen zijn gestroajd. Voor het bestrijden van gladheid binnen de kom is het van
belang de auto's i^eel mogelijk aan één kant van de weg te parkeren. De strooi-
eenheid heeft dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is dat ook de trottoirs goed begaanbaar zijn. Vooral voor
mensen die slecht ter been zijn. Wij doen een dringend beroep op u om het trot-
toir nabij uw woning begaanbaar te houden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen
dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt. Wij rekenen op uw medewerking.

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden dat er zout buiten de rijbaan gestrooid wordt
en daardoor schade kan ontstaan aan beplanting die daarvoor gevoelig is. Wij
raden u dan ook aan op die plekken, veelal langs wegen waar geen trottoir is,
zoutminnende soorten toe te passen.

Vera and the bluesmen
op zondagmiddag 10
november in Flophouse
"Muziek maak je met je adem, met je
levensessentie. Mijn leven maakt dus
muziek". Saxofonist Ric Stokes legt zel-
den uit wat die passie voor muziek nu
is en speciaal die passie voor "The
Bronx Blues". Hij speelt liever en laat
het horen en dat geldt voor de hele
band. "Vera and the bluesmen" treedt
zondagmiddag 10 november op in
Flophouse in Toldijk. Het gaat hier om
een niet alledaagse bluesbezetting
(piano, saxofoon, contrabas en drums)
en niet gehinderd door een strak stra-
mien brengen ze een programma zon-
der pretenties. Een programma met
sfeer. Een programma op zoek naar de
grenzen van the blues. De leden van de
band hebben al de nodige ervaring op-
gedaan in allerlei andere formaties en
speelden met onder andere met Bertus
Borgers, Ziggy, Hans Dulfer en in het
voorprogramma van BB King.
Vera is de zangeres van de band. Ze stu-
deert aan het conservatorium in Arn-

hem en werd aangenomen op grond
van haar talent. Haar stemgeluid en
vooral haar feeling voor the blues is
net dat wat nodig is voor "a night with
the Bronx Blues". Naast zangeres Vera
Westera bestaat de band uit Ric Stokes
(saxen, dwarsfluit, bluesharp), Arnold
Wellink (pioano/accordeon), Arco
Bommer (bas) en Wim Holthaus
(drums). Zie ook advertentie.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
houdt op woensdagvond 13 november
een bijeenkomst in De Herberg. Tijdens
deze avond geeft mevrouw M. van
Arkel-Mantel uit Zelhem een lezing
over de VN-wereldvrouwenconferentie
die vorig jaar in Peking werd gehou-
den. Ook de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen was hier vertegen-
woordigd met twaalf afgevaardigden.
Mevrouw Van Arkel was één van hen.
Tijdens deze avond zal ze over haar ver-
blijf in China komen vertellen.

Wild
kijken .

nu f 50,-
terug
voor uw
oude kijker

Dorpsstraat 20, Vorden, telefoon (0575) 55 28 12
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Hercules l - Vorden l
Gelezen de wedstrijdverslagen van de
afgelopen weken werd van Hercules
veel tegenstand verwacht. Dus Vorden
was gewaarschuwd.
Vorden wilde vanaf het begin gelijk het
heft in handen nemen en trachtte met
aanvallend voetbal Hercules onder
djuk te zetten. Deze tactiek lukte goed.
Mare van der Linden kreeg in de aan-
vangsfase enkele goede kansen. In de
8e minuut haalde Mare van der Linden
verrassend uit en scoorde fraai: 0-1.
Hierna moest Hercules alle zeilen bij-
zetten om erger te voorkomen. Onder
leiding van de uitstekend op dreef zijn-
de Rob Enzerink werden diverse aan-
vallen opgezet. In de 36e minuut werd
een kombinatie tussen Rob Enzerink
en Peter Hoevers koppend door Mark
Sueters afgerond: 0-2.
Enkele minuten later nam Dennis
Wentink een door Hercules afgeslagen
aanval over. Van buiten de zestienme-
ter kegelde hij onhoudbaar de bal te-
gen de touwen: 0-3.
De 2e helft een agressiever Hercules.
Vorden nam het nu iets te lakoniek op.
Een paar maal werd een aanval van
Vorden door Hercules onderschept.
Gelukkig werden deze kansen op knul-
lige wijze door Hercules verprutst.
Toch bracht Henry van Amerongen de
stand op: 1-3. Hiermee was meteen het
kruit van Hercules verschoten. In het
laatste kwartier brachten achtereenvol-
gens Mare Sueters, Mare van der
Linden en Dennis Wentink de eind-
stand op: 1-6.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Zutphen.
Uitslagen: Diepenheim Al- Vorden Al
1-3; Vorden BI - Wlih. SSS B2 7-4; AZC
B2 - Vorden B2 3-5; Vorden Cl-
Colmschate Cl 4-3; Vorden Dl -
Witkampers Dl 0-8;» Witkampers El -
Vorden El 3-17; Vorden E3 - SVBV El 4-
4; Vorden Fl - Markelo Fl 4-2; Vorden
F3 - Witkampers F2 0-8.
Hercules l - Vorden l 1-6; Reunie 2 -
Vorden 2 1-0; Vios Beltrum 4 -Vorden 3
0-4; Vorden 4 - Be Quick 5 2-3; Vorden 6
- Erica 7 0-3.
Programma: Vorden Al - DEO Al; Klein
Doch. BI - Vorden BI; Vorden B2 - Eefde
BI; Helios C4 - Vorden Cl; Pax D2 -
Vorden Dl; Vorden El - Klein
DOchteren El; Klein Doch. E3 - Vorden
E3; Reunie Fl - Vorden Fl; Vorden F2 -
Dierense Boys Fl; Reunie F4 - Vorden
F3.
Vorden l - Zutphen 1; Vorden 2 - Enter
3; Vorden 3 - Sp. Lochem 4; Dierense B.
5 - Vorden 4; Vorden 5 - Zutphen 3;
Hercules 3 - Vorden 6.

Ratti
Afgelopen zondag kwam Ruurlo op be-
zoek bij de Kranenburgers Ratti ging
gelijk fel de wedstrijd in, waardoor
Ruurlo niet echt in de wedstrijd kwam.
De betere kansen waren zelfs voor
Ratti. Het was toch echter Ruurlo die
het net wist te vinden. Tot twee maal
toe werd de Ratti verdediging uitge-
speeld. De ruststand was dan ook 0-2.
In de tweede helft ging Ratti volop in
de aanval om de aansluiting te vinden.
Ruurlo kon niks anders doen dan de
bal uit de achterhoede te houden. Het
duurde echter tot 10 minuten voor tijd
voordat de Ratti aanvallers het net wis-
ten te vinden. Alexander Kappert
schoot mooi diagonaal in. Met in het
achterhoofd dat er misschien nog
meer in zat ging Ratti nu echt alles op
alles zetten, met als gevolg dat Ruurlo
alle ruimte kreeg om nog 2 maal te sco-
ren. De einduitslag van 1-4 is dan ook
iets geflatteerd, Ruurlo had veel meer
moeite met Ratti dan de uitslag doet

vermoeden. Misschien dat Ratti de vol-
gende wedstrijd (bij KI. Dochteren) ein-
delijk een punt kan pakken.

Uitslagen jeugd: Ratti Al - Woltersveen
Al 5-1; se Haarlo BI - Ratti BI 0-8;
S.V.B.V. Dl - Ratti Dl 2-1; Ratti El - KI.
Dochteren E3 15-0; Sp. Lochem F4 -
Ratti Fl 0-5.
Programma: Ratti BI - Winterswijk BI;
de Hoven Cl - Ratti Cl; Ratti Dl - de
Hoven Dl; Sp. Lochem E3 - Ratti El; Pax
F4 - Ratti Fl; Ratti 5 - Labor 6.
KI. Dochteren l - Ratti 1; Ratti 2 -
Warnsveldse Boys 4; Baakse Boys 4 -
Ratti 3; Oeken l - Ratti l (dames).

Socii
Uislagen: Socii 2 - KSV 3 3-0; Veldhoek l
- Socii 3 0-10; Socii 4 - Hercules 3 6-1;
SHE 5 - Socii 5 1-4; Socii E - Dierense
Boys E 3-2; Witkampers F - Socii F 8-1;
Meddo C - Socii C 1-17.
Programma: Socii F - Baakse Boys F;
Drempt Vooruit E; Socii E, Steenderen
l- Socii 1; Diepenheim 2 - Socii 2; Socii
3 - Baakse Boys 3; Dierense Boys 6 - Socii
4; Socii 5 - Klein Dochteren 4 ; Socii 6 -
Pax 9.

V o l l e y b a l

Dash heren l
Afgelopen donderdag moest Dash in
Twello om 19.00 uur tegen SV
Voorwaarts l de vijfde competitiewed-
strijd van het^^eizoen spelen.
Aangezien de beit^ppelverdelers niet
konden spelen, en ook een aanvaller
door het vroege tijdstip niet aanwezig
kon zijn, werden Bert Nijbroek en Erik
Boel van het tweede opgetrommeld. De
verwachtingen waa^i dus niet al te
hoog. Detail: Dasn^eeg aanvankelijk
geen ballen om in te spelen, omdat al-
le velden bezet waren en de ballen op
waren!
In de eerste set nam, zoals afgespro-
ken, Rolf Lieverdink de spelverdeling
op zich. Dat deed hij niet onverdienste-
lijk, maar onder meer door een niet al-
tijd even goede passing liep
Voorwaarts uit tot 9-1. Dash knokte
zich nog wel terug in de wedstrijd. Via
9-7 en 13.-10 werd het uiteindelijk 15-10
voor Voorwaarts.
De tweede set gaf een zelfde beeld.
Voorwaarts liep uit tot maar liefst 12-3.
In deze set maakte de zestienjarige
Erik Boel zijn debuut in het eerste van
Dash, maar ook hij en de goede aanval-
lende acties van Sander Spaarwater
konden niet verhinderen dat Voor-
waarts de set pakte met 15-8.
In de derde set werd gekozen voor een
andere aanpak. De spelverdeling werd
nu gedaan door eenieder die op de
rechtsvoor stond. Na enige verwarring
over dit systeem aan de kant van
Voorwaarts pakten deze geroutineerde
heren de draad van hun spel weer op
en maakten de wedstrijd simpel uit
met 15-6.
Een 3-0 nederlaag voor de Vordense he-
ren, die het er zonder echte spelverde
ler dus nog redelijk afbrachten. Toch
was deze nederlaag niet nodig geweest
als er in een andere zaal en op een an-
dere tijd (en dus met een volledig
team) zou zijn gespeeld. De volgende
wedstrijd is aanstaande donderda gom
20.30 uur in de Hanzehal in Zutphen
tegen Side Out 1.

Uitslagen: S..V. Voorwaarts l - Dash l
heren 3-0; S.V. Voorwaarts l - Dash 3 da-
mes 0-3; Dash 2 - Keizerssprong l meis-
jes 0-3.
Programma: Side Out l - Dash l heren;
V.V. Lettele l -Dash heren; S.V.
Voorwaarts l - Dash l meisjes;
Keizersprong 3 - Dash 4 dames; S.V.S. l

- Dash-Sorbo dames; S.V. Harfsen 4 -
Dash 6 dames; Dash 2 - Side Out dames;
Dash 3 - S.V.S. 2 dames; Dash 5 -
Keizersprong 4 dames; Dash 2 - Wik l
meisjes

Uitslagen Socii
Dames Socii - SVS 2 1-2; Recreanten Mix
Socii l - Socii 2 0-3; Recreanten Dames
B - Socii 2 - Epse 1-2.
Competitie: Dames Socii - Wevolco 7 0-
3; Heren Socii-Wilp 2 1-2.

Squash
Zondag 27 oktober speelde het
Euregioteam voor de tweede keer in de
ze competitie. Na het deblacle van een
aantal weken geleden werd er deze
keer goed gespeeld. De Huet uit
Doetinchem werd simpel met 5-0 opzij
gezet en Lichtenvoorde werd met 4-1
versalgen. Perry Boersbroek, Gerjan
Wagenvoort en Manes Bekman won-
nen beide partij en.Jan Werner
Sobering werd door de aanwezigheid
van trainer Martin Bernders uit zijn
ritme gebracht en verloo op een knulli-
ge wijze de wedstrijd tegen Willem uit
Lichtenvoorde. Op 10 november speelt
het team de volgende wedstrijd.
Woensdag 30 oktober speelde het Ie
team van Vorden uit tegen Squash
Utrecht. Vorden l, dat momenteel 3e
staat, had ook deze avond nog steeds
last van veel uitval door blessures. Een
vezwakt team trad aan tegen een sterk
Squash Utrecht. Gelukkig wist Marco
de eer te redden door met^^ te win-
nen. W
Volgende week begint de tweede helft
van de comptitie. De doelstelling is nog
steeds een plaats bij de eerste drie.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslagen maandag 28 oktober 1996:1.
Busscher/Graaskamp 65.6%; 2. mv/hr.
Meijers 60.8%; 3. mv/hr Vreeman 58.3%

Bridgeclub B.Z.R. Vorden
Uitslagen van woensdag 30 oktober
1996
Groep A: 1. Greidanus/Kloosterman
62.5%; 2. den Elzen/Hissink 59.5%; 3.
Groot Bramel/Wolters 54.2%

Groep B: 1. Bergman/Gerichhausen
64.7%; 2. Elferink/v. Uffelen 58.3%; 3.
den Elzen/v. Manen 56.4%.

P l u i m v e e s h o w
PKV
Op de tentoonstelling georganiseerd
door de vereniging PEKLO te Lochem
werden ook dieren ingezonden door Ie
den van PKV met de volgende resulta-
ten: Grote hoenders: Fries hoen AJ.
Dijkstra lx ZG. Hollands hoen M. Klein
Bramel lx F. Twents hoen DJ. Lijftogt
2x ZG 2xG. Idem H. J. Rietman lx ZG.
Welsumer HJ. Pardij s 3x ZG. Leghorn
HJ. Rietman lx F lx ZG. Wyandotte H.
Berenpas lx ZG 3x G. Dwershoenders:
Fries hoenkriel AJ. Dijkstra lx F 2x ZG
IxG. Barnevelder HJ. Rietman IxG.
Orpington Comb. Dior lx F 2x ZG 3xG.
Wyandotte M. Klein Bramel lx ZG lx G.
Idem H. J. Rietman lx ZG 2xG. Idem H.
Berenpas lx ZG 3x G. New Hampshire
M. Jansen 2x ZH 2x G. Amrocks HJ.
Pardij s lx ZG 2xG. Brahma E.G.M
Besselink 2x F lx ZG 2x G. Watervogels:
M. Jansen 2x ZG. Amerikaanse Smient
AJ. Dijkstra lx F lx ZG. Sierduiven:
King H.J. Pardij s lx ZG 2x G. Arabische
trommelduif Th. van de Ven 2x F 2x ZG.
IJsduif Th. van de Ven lx ZG lx G.
Kozijnen grote rassen: Vlaamse reus
HJ. Rietman lx F lx ZG 2x G. COmb.
Dijkstra lx F 2x ZG 2x G. Lotharinger
HJ. Rietman lx ZG lx G. Franse

Hangoor J. Dekkers lx F lx ZG 2x G.
Idem D. Kuiper 3x G. Nieuwzeelander
wit HJ. Rietman 2x ZG1 zwarte Nieuw
Zeelander W.H. Braakhekke x G. lx G.
Wener wit GJ. ten Bokkel lx ZG 2x G.
Nieuwzeelander rood G. Lenselink 2x
ZG 2x G. Alaska H. Pardij s 3x G. Rex
M.G. Lijftogt lx F lx ZG lx G. Angora
COmb., 't Welletje 2x F 3x ZG 2x G.
Thrianta H.Pardijs 2x G. Hollander J.
Derksen lx F lx ZG 4x G. Idem A. J.
Everink lx F 5x ZG 6x G. Idem T.H.
Janssen 2x F. Klein Zilver M. Klein
Bramel 2x F 2x ZG. Idem HJ. Rietman
lx F 5x ZG. Hulstlander Comb. Dijkstra
2x ZG lx G. Nederlandse hangoor-
dwerg J. Dekkers 2x ZG 2x G. Idem DJ.
Grobben lx ZG 2x G. Pool GJ. Bierhof
3x F 4x ZG 2x G.

Wielersport
Rudi Peters wint nationale cross te
Wierden
Rudi Peters won afgelopen zondag de
2e nationale veldrit te Wierden in de
categorie veteranen. Voor Peters na ve-
le ereplaatsen eindelijk zijn Ie over-
winning een nationale cross voor Ties
Verhagen 2e en 3e Maas v. Beek. Ook
z'n crossmaat Martin Weyers uit
Hengelo G. reed verdienstelijk. Hij be-
haalde in de categorie cyclosportieven
een 9e plaats. Petr Makkink oud
Vordenaar behaalde in deze categorie
een 16e plaats. Ook Harry Eggink uit
Vorden reed bij de veteranen. Hij be-
haalde op het zanderige parcour een
23 plaats z'n benen voelde nog zwaar
na de strandrace te Scheveningen een
week eerder.
Eric Boezewinkel won in Wierden b.j.
de Elite Amaterus. Zaterdag 9 novem-
ber wordt in Vorden op Kamphuizen de
G.O.W. wedstrijd verreden. Een gecom-
bineerde wedstrijd voor alle catego-
rieën.
Op zaterdag 16 november wordt op
Kamphuizen het District kampioen-
schap verreden regio II Gelderland -
Midden Nederland.

Vaatpatiënten
De Vereniging van Vaatpatiënten
houdt op zaterdagmiddag 9 november
een bijeenkomst voor mensen die lij-
den aan slagaderverkalking van de pe-
rifere vaten. Dat wil zeggen niet zijnde
de slagaderen van het hart. Deze bij-
eenkomst heeft plaats in het Dorpscen-
trum.
Bij de meesten mensen is het wel be-
kend at een hartinfarct het gevolg is
van het dichtslibben van de kranssla-
gaderen. Minder bekend is echter dat
het dichtslibben van de slagaderen in
bijvoorbeeld bekken of benen looppro-
blemen tot gevolg kan hebben. We
spreken dan van claudicatio Intermit-
tens of gewoonweg "etalageziekte".
Ook de slagaderen in bijvoorbeeld hals
of armen kunnen zich vernauwen. Een
ander gevolg van atherosclerose is het
optreden van een verwijding in de slag-
ader.
De bedoeling van de bijeenkomst is het
in een kleine groep uitwisselen van er-
varingen met lotgenoten. Ook geeft
men elkaar tips over hoe met allerlei
dagelijkse problemen om te gaan. Er
kunnen maximaal twaalf personen de
ze bijeenkomst bijwonen. Voor aanmel-
ding en informatie kan men tot en met
7 november bellen met mevrouw J.
Hoogakker uit Vorden (55 44 18).

Feestavond W Vorden
W Vorden houdt op zaterdag 9 novem-
ber haar jaarlijkse feestavond in 't
Pantoffeltje. Tijdens deze avond zullen
vier leden van de vereniging gehuldigd
worden. Drikus Groot Jebbink en Gert
Bruggink worden in het zonnetje gezet
vanwege hun 40-jarig lidmaatschap.
Rudy Eijkelkamp en Herman Brinke
rink vieren hun ziveren jubileum bij
W Vorden. De band "Plesant" zal tij-
dens deze feestavond de muziek ver-
zorgen.



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Foj, zo'n dag as gisteren, met al die reagen, doar wo'j wel zo oelderig van".
Daor mos ik veurugge wekke maondag, nao zo'n verreagenden zondag,
wel geliek in geven. En 't wee naotied is t'r nog neet weer nao ewes umme
ow anders te gaon vuuln.
lej wilt t'r wel uut maor umme te fietsen waait 't te hard en in de busse
mo'j de rubberleerzen d'r biej antrekken. Dus val iej maor van 'n enen
stoel in 'n andren en least de krante nog maor weer 's.

Umme te leazen dat 't in de gemeenteraod ok al neet volle anders is. Biej
gebrek an 'n better onderwerp praot ze nog maor weer 's oaver de klin-
kerweage. Of daor al of neet asfalt op mot. Zoiets kö'j maor 't beste an de
vakantiegangers vraogen die hier komp fietsen. (Van die luu mow't jao
hemmen) Die zölt echt wel neet op klinkerweage zitn te wachten. En wie
veur un jaor trugge, too de Riethuusweg nog\>eklinkerd was, daor wel 's
fietsen wet t'r alles van. A'j neet met un paar lösliggende niern biej 'n dok-
ter kwammen, ha'j geluk ehad. Gelukkig hef B. en W. un goeie reajen
umme toch maor biej asfalt te blieven: 't is jao goedkoper en dat past eur.
A'j in zo'n raodsvergadering nog tied oaver hebt kö'j ok nog gaon rikraon
wanneer de Sorbo uut Vodd'n geet vetrekken. Daor kö'j met gemak un uur
oaver praotn zonder da'j ok maor iets wieter komp. Met un pötjen kruus-
jassen kom iej net zo wied.
Meschien kump t'n nog 's ene op de gedachten dat biej de Sorbo zelf te
vroagen, de enigen die daor un redelijk antwoord op kont geven. Want die
luu heb vaste wel un planning opesteld die un betjen in de buurte van de
goeie daotum kump.

As gemeentebestuur kö'j maor better gaon kiekn wa'j d'r veur in de
plaatse haalt. Daor liekt nog weLun paar jaor tied veur te wean maor die
bunt zo umme. Iej kont natuurlijk wel zeggen: och un sekstante of kof-
fieshop kan d'r altied nog in maor daor zitte wiej in Vodd'n nati^urluk
neet op te wachten. Dat haalt maor vremd volk biej de poste, onze eigen
luu gaot toch wel ergens anders hen.
't Hef meer zin umme te praotn wat t'r kommen kan as oaver wat t'r weg-
geet. Da's in den Haag zo maor ok biej ons in den Achterhoek.

H. Leestman.

De srhilder
trakteert

deze winter.
f65,- korting per man per dag!

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 opfleuren.

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

schildersbedrijf - verf handel

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

S C H I L D E R S B E D R I J F

Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrjf- glas in lood atelier
WMtttifil B

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

Laat

druk-

werk

onze

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

Voor
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied
van

BOUWWERK
o.a.

rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen
bidprentjes
kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwwerk

leveren wij op de
dag van opdracht

Voor uitgebreide
inlichtingen

staan wij voor u
klaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGE-
MENE WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,

liggen vanaf 8 november 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten op de aanvraag van:

1 naam aanvrager:
adres^
woonplaats:

maatschap Boerkamp-Arends
Vierakkersestraatweg 32
7233 SG Vierakker

adres van de inrichting: Vierakkersestraatweg 32

om: een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf
met melkvee en vleesvarkens

2. naam aanvrager:

adres:
woonplaats:

mevrouw S.J. Thexton
en de heer F.H. Fokkink
Larenseweg 3
7251 J L Vorden

adres van de inrichting: Larenseweg 3

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

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

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

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

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 20 december 1996.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen
6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 5 november 1996

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44.

Toneeluitvoering
TAO Wildenborch

op vrijdag 8 en
. zaterdag 9 nov. a.s.

Gespeeld wordt het blijspel, in dia-
lect:

Oma's wil is wet
door Ine Assinck.

Aanvang 20.OO uur
(zaal open 19.3O uur)

Kapel Wildenborch
Kapelweg 1, Vorden



Weekendrecept
Vlogman

(ADVERTENTIE)

Californische
zuurkool
Bereidingstijd: 40-45 minuten.

Benodigdheden voor 4 personen:
400 gram magere hamlappen; '/2 vleesbouillontablet; l '/4 kilogram
geschilde aardappelen; zout; 100 gram rozijnen zonder pit; 100 gram mar-
garine of boter; 2 eetlepels fijn gesnipperde ui; 500 gram zuurkool; l '/2

deciliter droge witte wijn; 2 middelgrote zachtzure; appelen; aroma; peper.

Benodigd keukengerei:
mes, pan, kommetjes, pureestamper.

Bereidingswij ze:
1. Snijd het vlees in niet te kleine stukken. Breng 4 deciliter water aan de

kook met het bouillontablet en doe het vlees in de pan. Dek de pan af
als de bouillon weer kookt en laat het vlees gaar sudderen.

2. Snijd de aardappelen in stukken en kook die met wat zout in een flinke
bodem water gaar.

3. Was de rozijnen goed met warm water en laat ze in de pan met het vlees
wellen.

4. Smelt de margarine in een grote groentepan en laat daarin de ui even
glazig worden. Knip desgewenst de zuurkool wat kleiner en doe de kool
in de pan met ui en giet er de wijn bij. Verwarm de zuurkool, maar laat
die net niet koken.

5. Schil de appelen, neem het klokhuis weg en snijd de appelen in blokjes
van '/2 centimeter.

6. Controleer of de ardappelen en de stukjes vlees gaar zijn. Giet het kook-
nat van de aardappelen weg en schenk dat van het vlees in een komme-
tje of litermaat.

7. Laat de aardappelen nagenoeg droog worden; stamp ze fijn en voeg,
onder voortdurend roeren, zoveel van de vleesbouillon toe tot een
gladde en niet te slappe puree is verkregen.

8.Meng door de puree, de zuurkool, het vlees met de rozijnen en de blok-
jes appel tot een stamppot.

9. Proef het gerecht en voeg desgewenst nog wat bouillon, aroma, peper en
zout toe.

Tip van de kok:
Wijnzuurkool is voor het bereiden van dit gerecht bijzondijeeschikt.
Vervang de varkenslappen eens door 300 gram in dikke pSBcen gesneden
ham; leg die eventueel, in blokjes gesneden, op de zuurkool en laat de rozij-
nen dan in de bouillon wellen.
Stukjes ananas en fijne reepjes rode paprika maken de zuurkoolschotel nog
feestelijker.
In plaats van stamppot kan met de gare ingrediënten vanflfe gerecht ook
een ovenschotel worden gemaakt. Schep alles dan laag om OKg in een bebo-
terde ovenschaal, de bovenste laag is puree. Strooi hierover wat paneermeel
en verdeel er wat klontjes magarine over. Laat er in een voorwarmde, hete
oven in 10-15 minuten een korstje op komen.

Slager Vlogman

"Onvrijwillig urineverlies,
u kunt er iets aan doen"
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert de cursus 'onvrijwillig urinever-
lies, u kunt er iets aan doen', een cursus voor vrouwen die hun plas of ont-
lasting niet op kunnen houden.

Urineverlies is een probleem voor veel mensen. In Nederland leven meer dan vijf-
honderdduizend vrouwen die last hebben van ongewild urineverlies. Hun pro-
bleem kan zijn ontstaan door een ziekte, ouderdom, bevalling op een ongeval. Het
komt voor in alle leeftijdsgroepen. De meeste vrouwen die last hebben van incon-
tinentie vinden het moeilijk om hierover te praten en aarzelen hulp te zoeken. Ze
hebben het idee dat ze de enige zijn met dit ongemak en schamen zich ervoor.
Sommigen vrouwen isoleren zich voor een (groot) deel van het dagelijkse leven.
Sommigen komen niet meer op straat, gaan niet meer op visite en ga zo maar
door. Dat is jammer, want vaak is incontinentie te verminderen of zelfs te stop-
pen.
De cursus start op 13 november 1996 in het wijkgebouw aan de Emmerikseweg
239 te Zutphen.
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van elk twee uur plus een terugbij-
eenkomst en staat onder leiding van een fysiotherapeute. Er wordt voorlichting
gegeven over de verschillende vormen en oorzaken van incontinentie en u krijgt
inzicht in uw eigen piasgedrag. Er is voldoende tijd voor het aanleren van adem-
halingsoefeningen en u leert hoe door geregeld oefenen de bekkcnbodemspieren
kunnen worden verstevigd en de lichaamshouding kan worden verbeterd. De
resultaten van eerdere trainingen zijn veelbelovend. Bij ongeveer 70% van de cur-
sisten is het onvrijwillig urineverlies verminderd of gestopt.
De bijeenkomsten worden gehouden op de woensdagen 13, 20, 27 november, 4, 18
december 1996, 8, 29 januari en 19 februari 1997 en een terugbijeenkomst op 23
april 1997.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via het telefoonnummer 06-8806 (20
c:./min. 24 uur per dag bereikbaar).

De Rabobank is zeer tevreden over het afgelopen jaar. Het bedrijfsresultaat
van de organisatie passeerde voor het eerst de grens van twee miljard gul-
den. Zowel de kredietverlening als de toevertrouwde middelen gaven een
uitstekend beeld te zien. Ook internationaal wist de bank haar positie ver-
der te versterken.
Door haar coöperatieve structuur kan de bank het bedrijfsleven tegen ui-
terst scherpe tarieven financieren. Daarmee droeg de bank bij aan een ver-
lichting van de financiële problemen in de agrarische sector en kreeg het
midden- en kleinbedrijf een extra duwtje in de rug bij het aanhoudende
economische herstel.

Donderdag 24 oktober hield de
Rabobank Hengelo-Stecndcren-Vorden
haar algemene ledenvergadering in
Hotel Bakker te Vordcn. In zijn ope-
ningstoespraak giiig de voorzitter, de
heer Hakvoort, in op de belangrijkste
gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Van alle gebeurtenissen was een van de
belangrijkste ongetwijfeld de fusie van
de Rabobanken Hengelo-Kcijenborg,
Stccndcrcn en Vordcn e.o. Sinds l sep-
tember 1995 worden de werkzaamhe-
den gezamenlijk voortgezet onder de
naam Rabobank Hengclo-Stccndcren-
Vorden. Door deze fusie is een bank
ontstaan met een balanstotaal van
ruim f600 miljoen gulden en ruim 100
medewerkers.
De klant centraal, is het coöperatieve
uitgangspunt van de Rabobank. Om
daar optimaal invulling aan te kunnen
geven is een stelselmatige inventarisa-
tie van de klantenwensen en een even
stelselmatige benadering van de klant
noodzakoiijk. Daartoe werd het afgelo-
pen jaar de markt verdeeld in een aan-
tal segmenten op basis van het behoef-
tenpatroon van de klanten. Op basis
daarvan kan de vanuit klantenpcrspcc-
tief best mogelijke dienstverlening
worden ontwikkeld, waarbij de ene
keer efficiency en snelheid voorop
moet staan, terwijl in andere gevallen
juist een intensief persoonUik contact
wenselijk is. ^P

Resultaat:
Algemeen directeur, ing. J. Krooi gaf
vervolgens een toelichting bij de jaar-
cijfers van de bank. De aanj^cherpte
klant- en marktbenadering^Pdc ster-
ke betrokkenheid bij de gemeenschap
hadden een positieve uitwerking op de
bancaire activiteiten. Klanten namen
meer diensten af, vroegen vaker advies,
stalden meer middelen bij de bank en
deden vaker een beroep op financie-
ringsmogelijkhcden. De toevertrouwde
middelen van de bank namen in de af-
gelopen tien jaar niet eerder zo snel
toe als in het verslagjaar. In totaal ste-
gen de toevertrouwde middelen bij de
bank met 3,8% tot f447 miljoen. Ook

de kredietverlening liet een positieve
ontwikkeling zien. De kredietverle-
ning aan particulieren evenaarde de
zeer grote groei van het voorafgaande
jaar. In totaal groeide de kredietverle-
ning met 7,4% tot f493 miljoen. Het ba-
lanstotaal groeide met 8,5% tot ruim f
600 miljoen. Als eerste bank besloot de
Rabobankorganisatie in het afgelopen
jaar om de tarieven in het particuliere
betalingsverkeer af te schaffen. Daar-
mee werd het betaalgedrag van de
klanten beloond, die de afgelopen tijd
sneller dan verwacht op efficiënmtere
bctaalmethodcn zijn overgestapt.

Verwachting:
De aandacht is in 1996 vooral gericht
op integratie van de drie voormalige
banken. Door wijzigingen in omvang
en samenstelling van het takenpakket
verandert voor veel medewerkers hun
functie- en taakinhoud. Dit ook omdat
procedures binnen de voormalige ban-
ken nu uniform geregeld moeten wor-
den. Tijdens de "verbouw" gaat de ver-
koop gewoon door. De aandacht blijft
gericht op de klant.
In vergelijking met 1995 verwacht de
bank voor 1996 een gelijkblijvend tot
beter resultaat, mede dankzij een ver-
dere groei van het activiteitenniveau.
De aandacht van de bank is vooral ge-
richt op doorvoering van een grotere
slagvaardigheid, effiency en effectivi-
teit.
Tijdens deze ledenvergadering werd af-
scheid genomen van de heer B.T.
Rondeel, lid van de Raad van Toezicht.
In zijn plaats werd de heer A.G.M.
Koster als nieuw lid gekozen.

Tevens werd besloten de naam van de
bank te wijzigen in Rabobank
Graafschap-West. Er is nu ruim een
jaar gewerkt met de huidige naam en
dan blijken er zich tot een aantal prak-
tische bezwaren voor te doen: In diver-
se bestanden moet de naam vanwege
de lengte worden afgekort en ook bij
het uitspreken is het een hele mond
vol. De nieuwe naam staat symbool
voor het werkgebied van de bank.

W Vorden blij met
aanwas van pupillen
Vreugdevolle berichten tijdens de jaar-
vergadering van W Vorden waar be-
kend werd gemaakt dat het ledental is
gestegen naar 265. Met het oog op de
toekomst toonde voorzitter Jan
Rouwenhorst zich verheugd over het
feit dat de groei te danken is aan de
aanwas van pupillen. Het aantal junio-
ren-en seniorleden is ongewijzigd ge
bleven.
Penningmeester Bert Beek liet even-
eens positieve geluiden horen. Door di-
verse akties zoals bijvoorbeel de spon-
sorloop, het mix-toernoo e.d. kon het
vorig jaar ontstane tekort weggewerkt
worden. Het bestuur was met name de
Aktiviteitencommissie erkentelijk voor
de organisatie van al die evenementen.
Een en ander heeft tot gevolg dat de
kontributies voor volgend jaar onge-
wijzigd kunnen blijven.
Naast de gebruikelijke jaarverslagen
werd tijdens deze vergadering tevens
de nieuwe struktuur van de KNVB af-
deling Oost aan de leden uiteengezet.
Chris Hofman en Jan Borgonjen zeg-
den het bestuur vaarwel. Zij werden
door voorzitter Jan Rouwenhorst be-

dankt voor hun inzet. Jan Visser en
Wilco Klein Nengerman zullen het be-
stuur completeren. Voor de aanvang
van de vergadering werd een minuut
stilte in acht genomen voor ere-voorzit-
ter Wim Kuijper die het afgelopen zo-
mer overleed.

Zaterdag 16 november om
22.11 uur zal de nieuwe
Prins of Prinses van de
Deurdreajers onthuld

worden. Vier weken lang
zullen we drie

aanwijzingen geven.
• Deelt graag een tik uit
• Haalt zodoende regel-

matig de krant
• Houdt altijd wel z'n

koppie koppie erbij



gilet leer OQ95
nu voor: £*^/%

coll-pully
shirt met
polokraag
mt. 128-176
norm. 25,00 nu

mt. m-xl
norm. 19,95

dames ruit
legging
norm. 19,95

nu op alle
kinaerjacks U gulden

direkte kassakorting!!!

sweaters
mt. m-xl
norm. 55,00
en 45,00 nu:

| 5-pocket
model

stretch
broek
mt.} 16-17 6

Biedingen geldig t/m
zaterdag 16 november fashion

voor het/VINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-
MLTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzendbureau

GROENSPECIAL IST
HOVENIEHSBEDRIJF EN KWEKERIJ

Weik bij ruim 150
regionale installatie

bedrijven op hè t
gebied van:
loodgieter

electra
verwarming

koeling
ventilatie

zwarte grond f 30,00 m3

straatzand f 27,50 m3

boomschors vanaf f 45,00 m3

champignonmest f 25,00 m3

compost f 30,00 m3

tuinturf f 50.00 m3

* wijwerturven 119,00 m/10 stuks
* gedroogde mest

15,00 m/10 liter
* vele soorten KALABASSEN
' tuinplanten in vele soorten

tegen SCHERPE PRIJZEN!!!

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au tocad-tekenaars
en ook administratief

Verkoop op zaterdag of na tel. afspraak.
Kervelseweg 23, Hengelo (GId.), tel. (0575) 46 26 19

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

Wij zijn
verhuisd
De Venterkamp 7
7261 AH Ruurlo

Ons telefoonnummer blijft
CO573) 45 11 61

STÜNTAANBIEDING OP VRIJDAG 8 NOtf. OP DE MARKT IN BÜÜRLO EN VORDEN

BAKKI1RIJ STOEPJE

15 speculaasmoiesi
500 gram kruidnootjes
2 stukken
in roomboter gebakken

gevuld speculaas
met amandel



Concert Vordens Mannenkoor met Caroline Kaart op 16 november:

gin;

Tien jaar geleden hield het Vordens Mannenkoor ook een jwlleumconcert.

Het Vordens Mannenkoor bestaat
60 jaar. In het kader hiervan wordt
op zaterdagavond 16 november een
jubileumconcert gegeven in de
Christus Koningkerk in Vorden.
Naast het mannenkoor zal ook de
bekende soliste Caroline Kaart haar
opwachting maken tijdens deze
avond. Weekblad Contact sprak af-
gelopen week met de bestuursleden
Gert Schepers en Jan Willem
Maalderink. Het tweetal is al jaren-
lang lid van het Vordens Mannen-
koor en ook niet van plan het lid-
maatschap op te zeggen. "Het is ge-
woon een hele gezellige vereni-
ging", zegt Gert Schepers. "Ik ben
43 jaar lid van het Vordens Mannen-
koor en ga nog steeds met veel ple-
zier naar de wekelijkse repetitie-
avond." Jan Willem Maalderink is
35 jaar lid van het koor. "In het be-
gin was ik zo erg dat ik zelfs tijdens
mijn verjaardag nog even naar de
repetitie ging. Als ik dan weer terug
kwam zat de hele woonkamer al vol
visite. Maar dat doe ik nu niet meer.
Want je zult begrijpen dat niet ie-
dereen dat op prijs stelde", lacht hij.

Gert Schepers werd op 18-jarige leeftijd
lid van het mannenkoor. Hij woonde
destijds nog aan de Insulindelaan waar
zijn oudershuis staat. Het was buur-
man Derk de Boer die hem vroeg of hij
zin had om lid te worden van het
Vordens Mannenkoor. En dat leek hem
wel wat. "In die periode oefende het
koor nog in de oude Empo fabriek. Dat
is de plaats waar ooit de wieg stond
van het mannenkoor. Ter gelegenheid
van de opening van een nieuw fa-
briekscomplex werd hier 60 jaar gele
den het Empo's Mannenkoor opge-
richt. Later hebben ze die naam veran-

derd, omdat ook veel mannen die niet
bij Empo werkten lid werden van het
koor", legt Gert Schepers (62) uit.
Toen Gert Schepers in 1954 lid werd
van het mannenkoor betaalde hij we-
kelijks een kwartje contributie. Hij
heeft goede herinneringen aan deze
beginperiode. "Dat was nog in de tijd
dat Derk Wolters dirigent was van het
mannenkoor. We hebben veel gelachen
in die beginperiode. Derk Wolters was
ook een man die wel van een geintje
hield. Daarnaast was hij natuurlijk een
uitstekende dirigent die het enthou-
siasme van het zingen over wist te
brengen op de koorleden", aldus Gert
Schepers.

Jan Willem Maalderink (62) werd in
1961 door toenmalig voorzitter Ab
Bielderman gestrikt voor het Vordens
Mannenkoor. "Dat was na afloop van
de revue die werd gehouden ter gele
genheid van het veertig jarig bestaan
van de coöperatie. Ab Bielderman
hoorde mij tijdens die revue zingen en

vroeg mij of ik lid wilde worden van
het Vordens Mannenkoor. Ab was trou-
wens een hele fanatieke voorzitter die
echt het vuur uit de sloffen heeft gelo-
pen voor het mannenkoor. Vooral in de
periode dat het slechts ging met het
mannenkoor heeft hij er echt alles aan
gedaan om het koor in stand te hou-
den", zegt Jan Willem Maalderink.
Midden jaren 60 kwam de klad er een
beetje in bij het koor. Deze periode
werd ingeluid door het overlijden van
dirigent Wolters. Het aantal leden nam
drastisch af. Op een gegeven moment
waren er nog maar negentien koorzan-
gers over en een deel daarvan dacht er
zelfs over na om lid te worden van het
Ettens Mannenkoor. "Het is toen Ab
Bielderman geweest die het koor van
de ondergang heeft gered. Elke maan-
dag ging hij op de fiets langs alle koor-
leden om te zeggen dat ze 's avonds op
de repetitie moesten komen. Op die
manier wist hij de club bij elkaar te
houden".
Met de komst van dirigent Bert Nijhof

in 1968, keerde het tij voor het Vordens
Mannenkoor. Nijhof wist het koor naar
een kwalitatief hoger nivo te brengen.
Hierdoor steeg ook het aantal leden.
Toch was Bert Nijhof in het begin niet
bij iedereen even geliefd. "Om eerlijk
te zijn moesten wij heel erg wennen
aan hem en hij misschien ook wel aan
ons.
Nijhof komt uit Zutphen en dat brengt
toch een hele andere mentaliteit met
zich mee. Wat dat betreft zit er een
groot verschil tussen een stad en.een
dorp", aldus Gert Schepers.

Het Vordens Mannenkoor telt op dit
moment 54 leden. "We mogen niet kla-
gen over het ledental", vervolgt
Schepers. "Toch vind ik het wel een
zorgelijke ontwikkeling dat het aantal
jongeren binnen onze vereniging heel
erg gering is. Momenteel hebben we
enkele leden die begin dertig zijn,
maar de rest is allemaal veel ouder. En
dat is jammer. Want we moeten er voor
uitkijken dat de vereniging vergrijsd".

Caroline Kaart
De wieg van deze vedette in de internationale zangwereld, stond in een Schots dorpje. Na

de middelbare school studeerde ze zang in Edinburgh. Nadien kreeg ze een beurs en ge

noot op aanraden van de Schotse sopraan Mary Garden een opleiding in Londen.

Artistieke uitdagingen is de zangeres nooit uit de weggegaan. Behalve in klassieke werken

als de Matthaus Passion, de Hohe Messe en Verdi's Requiem, was Caroline Kaart ook te ho-

ren in Jos Brinks musical Amerika Amerika, waarin zij de hoofdrol speelde. Bovendien

heeft ze een eigen radioprogramma bij de AVRO, onder de titel "Caroline".

In 1982 werd zij door koningin Beatrix verheven tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.



Geborsteld en gelakt

massief eiken
boerenvloer

(wisselende breedtes) dik 20,5 mm

139,-
+ gratis

massief eiken afwerklijsten
(geldig t/m eind november)

Lamelparket eiken toplaag 4 mm ,
Massief grenen, 18 mm
voor de doe-het-zelver u0, per m
Tijdelijk is de bekende wicandervloer in
6 populaire items sterk in prijs verlaagd bij:

Lochem
Parket & Tapijt

oogstrelend...

Tevens:
Laminaat Kurk Vinyl Karpetten

Molenstraat 6 (Centrum) Tel.0573-258952

Open woensdag t/m zaterdag

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

'ndustrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

WIJ ZIJN VERHUISD
Na ruim 50 jaren Holterkampsweg 1, is nu ons
nieuwe adres:

Koningsweg 4a,
7255 KR Hengelo (Gld.).
Ons telefoonnummer
blijft (O575) 46 15 84

Vriendelijk groetend,
GERRIT EN ELS SCHUERINK

geava rpeefef e

pifieeerde
vordt

s
|tj

r Het

blijven
d e k w a l i ü w

Wij zijn d||||||uw
part r 1

DRUKKERIJ
WEEVERS

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

KEUKEN
Ook uw Becker keuken vindt u bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal com-
plete keukens voor u opgesteld in een sfeervolle entourage. U wordt er deskundig
en graag geadviseerd. Veel wensen kunt u in vervulling laten gaan doch wij zien het
als een uitdaging uw verwachting te overtreffen. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn
ze in keukens thuis.

H G
Spoorslraat 28. 7261 AE Ruurlo
Tetotoon: (0573) 45 20 00
Fax: (0573) 45 33 17 BOUWMATERIALfNBV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur

Nieuwe vloerbedekking in je huis,
daar knap je van op

Buiten onze 1001 soorten tapijt, vinyl en marmoleum,
ook veel soorten

laminaat-kurkvloeren
(Wicanders reeds vanaf 59,- per m2) en
massief parket van 3,2 mm tot 22 mm dik.

Diverse soorten

Bourgogne massief parket
22 mm dik in eiken en grenen

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE.
Graag tot ziens bij

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

HERFSTAANBIEDING!

RUITMOTIEF normaal nu

normaal 70,06 nu

normaal 140,06 nu

TOI
HIRTS
ITMOTIEF normaal 60,06 nu

the

Zutphenseweg 8
Vorden

Tel. (0575) 55 24 26

Markt 21
Zelhem

Tel. (0314) 62 37 06

Ontvangt u geen 20%
premie-restitutie?
Helaas, maar dan bent u niet bij
OWM Vorden verzekerd!

VOORBEELD
Uw huis en inboedel extra uitgebreid verzekerd kost u
vanaf
Woonhuis: f 250.000,- a f 0,60/prom. = f 150,00
Inboedel: f 80.000,- è f 1,35/prom. = f 108,00

PREMIE-RESTITUTIE

Exclusief 7% assurantiebelasting

f 258,00
f 51,60

f 206,40*

Vergelijk dit met uw huidige premie
Voor nadere informatie: bel (0314) 37 61 10 of stuur een portvrije briefkaart
naar OWM Antwoordnummer 405, 7000 WB Doetinchem.
OWM Vorden uiteraard ook voor uw overige verzekeringen

Onderlinge Waarborg / Maatschappij

Vorden WA
Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur. tel. (0314) 62 26 17

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden



Tweede dagboek van Karin Wullink vanuit Amerika

9»Tl„ l- 99

Op woensdag 14 augustus vertrok Karien Wullink voor
een jaar naar Amerika. De 17-jarige Vordense scholiere
zal in de komende maanden een dagboek gaan bijhouden
van haar verblijf in Californië. Onlangs ging ze achter de
computer zitten en schreef haar tweede bijdrage voor
Weekblad Contact.
23-09

Druk, Druk, Druk. Ik kreeg net post
van m'n ouders en m'n eerste schrijfsel
voor het Contact zat er tussen. Erg
leuk, en een erg grote foto. M'n gastge-
zin was helemaal enthousiast over dat
hun foto in een Nederlandse krant
stond. Ik moet maar weer eens over
mijn belevenissen schrijven.
Eigenlijk had ik dat al eerder gepland,
maar zoals ik al zei: "Druk, druk,
druk". Ik heb veel huiswerk, ik schrijf
veel, naast school speel ik in een orkest
en vanmiddag begin ik met basketbal.
In de weekends ga ik meestal iets spe
ciaals doen. Dat kan een bezoek aan
Sacramento zijn, of aan een of ander
cultureel festival. Komend weekend ga
ik bijvoorbeeld naar een Boedistisch
festival. Soms ga ik wat verder weg. Zo
ben ik een weekend met Mandy, m'n
gastzus, naar San Francisco geweest.
Wa een stad! Ontzettend groot en an-
ders dan elke andere stad die ik ooit in
het echt gezien heb. De hoge wolken-
krabbers en de moderne flatgebou-
wen, de rose, witte en blauwe huizen
op de heuvels, de winkels, Fisherman's
War f, Union Square en natuurlijk de
Golden Gate Bridge. Echt een hele be-
levenis.

Dit weekend ben ik naar Lake Tahoe ge-
weest met een andere Nederlandse
exchange-student en haar gastgezin.
Zij woont hier 2 uur rijden vandaan en
haar gastouders nodigden mij uit om
mee te gaan. Dat was ontzettend gezel-
lig. In het begin konden we alleen
maar in het Engels met elkaar praten.
Het was gewoon vreemd om Neder-
lands te praten en na 5 minuten gin-
gen we vanzelf weer over op het Engels.
Lake Tahoe is echt prachtig. Hoge ber-
gen, een helder, ijs-blauw meer om-
ringd door uitgestrekte, groene bossen.
We hebben gewandeld en we zijn naar
Squaw Valley geweest waar in 1960 de
Olympische winterspelen werden ge-
houden. Ik vind die reisjes echt hart-
stikke leuk. En ik heb er nog heel wat
in het vooruitzicht. Ik oktober ga ik
waarschijnlijk Las Vegas bezoeken en
in december ga ik naar Yellowstone
Park, een National Park in Wyoming,
een naburige staat.

Ik begin nu echt echt te wennen hier.
Om eerlijk te zijn, wist ik in het begin
niet meer zo goed waarom ik zo graag
een jaar weg wilde. Ik mis m'n vriend,
vrienden en familie nog steeds en ze
zijn bijna geen moment uit m'n ge-
dachten (en daar is natuurlijk niets
mis mee), maar nu ik hier wat meer
mensen ken, meer te doen heb en met
alles in het vooruitzicht, denk ik dat ik
een fantastisch jaar tegemoet ga.

25-09

Het weer begint hier wat herfst-achti-
ger te worden. De temperatuur is niet
meer zo hoog als de eerste paar weken.
Het was toen zo'n 40 graden Celcius.
Niet dat het nu koud is hoor. Nee, met
uitzondering van sommige uitschie
ters naar 35 graden Celcius denk ik dat
het gemiddeld nog zo'n 25 graden
Celcius is. Maar nu zal ik eindelijk eens
over de school schrijven.
De naam van mijn school is EDel Oro

High School en het is een closed cam-
pus. Dat betekent datje zelfs in de pau-
ze het schoolterrein niet mag verlaten.
Als je van het terrein af wilt tussen
8.00 uur en 14.40 uur (=een schooldag)
moet je een schriftelijk of telefonisch
verzoek van je ouders hebben. En om
daarna weer terug in de les te komen,
moet je een formulier bij de adminis-
tratie halen dat alle leraren van wie je
een les hebt gemist moeten tekenen.
Op de school zitten allerlei verschillen-
de leerlingen. Van minder slim tot zeer
intelligent en ze zitten allemaal bij el-
kaar in de klas. Ze kennen hier geen
mavo-havo-vwo systeem, zoals wij dat
hebben. Aan de ene kant vertraagt dat
het leerproces voor de intelligentere
leerling. Het niveau is ongeveer even
hoog als het mavo-niveau dat wij ken-
nen. Aan de andere kant leer je met ie-
dereen omgaan en is er geen reden om
je minder of meer te voelen dan een
andere leerling. En terwijl in Neder-
land de zwak-begaafden en gehandi-
capte kinderen gescheiden worden van
de "normale" kinderen, is er in
Amerika een speciale afdeling voor
hen in de High-School. Toen ik Mandy
vertelde over de speciale scholen in
Nederland was ze heel verbaast: "Het
zijn toch ook kin^fcpn die naar een
middelbare schoolwelen?" Vaak wordt
er in Nederland nog vreemd gedaan
over geestelijk of lichamelijk gehandi-
capten. Ik denk dat ze hier over het al-
gemeen meer worden geaccepteerd.
De Football-games^» hier een groot
festijn. Het is de internationale sport
van Amerika, zoals wij soccer (=voet-
bal) hebben. Het verschil is dat ze in
Nederland alleen prof-voetballers op
t.v. laten zien en hier is de High School-
football competitie zo belangrijk dat
het in het staat- of districtnieuws
komt. Op de dag van een wedstrijd
komt de school bij elkaar in de hoofd-
gang of in de gymzaal voor de school-
spirit. Dat betekent het school-strijd-
lied, een hoop gejoel en geklap en een
soort van speech van de coach. Dat al-
les neemt zo'n 5 tot 10 minuten van
het 2e lesuur in beslag en als het een
thuis-wedstrijd is ook nog eens 20 mi-
nuten na het 6e lesuur. De eerste keer
dat ik dit meemaakte, vond ik het best
vreemd. Maar ik vond het ook heel
leuk dat de hele school als een hechte
groep zo meeleefde en zo enthousiast
was. Zoiets had ik nog nooit meege-
maakt. Helaas kon ik niet komen kij-
ken naar de eerste wedstrijd van het
eerste schoolteam, maar aanstaande
vrijdag spelen ze thuis en dan ben ik
zeker van de partij.

26-09

Eigenlijk wilde ik vanmorgen m'n ou-
ders bellen. Ik had zin om ze even te
spreken, maar ik stond te laat op en ik
moest naar school. Gisterenavond heb
ik m'n tweede basketbal training ge
had. Daarna was ik zo moe en ik had zo
veel spierpijn, dat ik ben gaan slapen
en pas om 8.00 uur weer wakker werd.
Ik moet wel zeggen dat dat sporten me
bevalt, want sinds ik hier ben, heb ik -
behalve de wandeling bij Lake Tahoe -
niets meer aan sport of beweging ge
daan. Ik sta op en ik ga met de auto
naar school. Aan het eind van de dag
ga ik met de auto terug en waar we ook

China town in San Francisco.

naar toe gaan, alles gebeurt met de au-
to. Je ziet hier ook nauwelijks fietsers
in het dorp. Op school heb ik vandaag
veel video gekeken. In de Spaanse les
keken we Aladdin in het Spaans. Dat
was omdat de lerares ziek was en we
wel altijd naar de les moeten. Ik geloof
niet dat er iemand in m'n klas was die
echt begreep wat er gezegd werd. In de
Engelse les kijken we de film
Fahrenheit 451, omdat we dat boek net
gelezen hebben. Ik moet veel lezen. Ik
denk dat ik nu al meer in het Engels ge
lezen heb dan ik vorig jaar in m'n hele
examenjaar gedaan heb. Voor Engels
ben ik in m'n derde boek bezig, voor
drama in het derde toneelstuk en voor
U.S. Government (Staatsinrichting)
moet ik nu een boek uitzoeken.

6-10

Vorige week vrijdag ben ik voor het
eerst naar een football-wedstrijd ge
weest. Ik snap helemaal niets van het
spel en ik vond het dan ook een beetje
saai. Het was wel een feest hoor. De
school-band was er. Daar kunnen wij in
Nederland nog wat van leren. Goede
marsmuziek en er wordt echt perfect
gemarcheerd. Maar ja, ze "trainen" ook
elke dag, dus dat mag ook wel. En de
cheer-leaders zijn echt. Ik bedoel, ze
staan daar echt voor het publiek te
klappen, te springen en vooral te la-
chen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk
nog meer van hun gezien heb dan van
de wedstrijd. Nou, ik weet in ieder ge

val dat we gewonnen hebben met 55-3.
Zondag had ik m'n eerste concert met
het Sierra-College orkest. Dat was ont-
zettend leuk en gezellig. Het was een
aaneensluitend programma van alle
maal verschillende koren en orkesten
van het Sierra-College en het program-
ma was dus erg gevarieerd. Van pop tot
jazz en van jazz tot klassiek. Ik speel in
een van de orkesten van het college en
voor dit concert speelde ik ook in een
saxofoon-ensemble. Een hele leuke er-
varing.

Deze week ben ik begonnen met het
echte conditioning voor basketbal. Dat
was vreselijk. De vorige keer had ik
spierpijn van een paar partijtjes, maar
wat we nu doen heeft niet zoveel met
basketbal te maken. Eerst moeten we 3
kwartier touwtjes springen en gewicht-
heffen, daarna doen we de "campus-
loop", d.w.z. een loop rond het hele
school-complex (de school bestaat uit
verschillende gebouwen en een sport-
veld), zonder rust gaan we naar de tri-
bunes van het football-veld om trappen
te rennen en dat wil zeggen de tribune
op en de tribune weer af en dat 20 keer.
Dat ben ik allemaal al niet gewend en
dan is het ook nog 35 graden Celcius. O
ja, alsof het nog niet genoeg is moeten
we ook nog een rondje om het football-
veld joggen. Ik geloof niet dat ik me in
11/2 uur ooit zo heb ingespannen. Ik
zou het bijna ongezond noemen, ik
was er gewoon misselijk van. Nou, het
zal wel wennen op den duur, hoop ik.
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Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

R.J. JANSEN VAN DEN BERG
F Y S I O T H E R A P I E / H Y D R O T H E R A P I E / A C U P U N C T U U R
Christinalaan 16 / 7251 AVVorden / Telefoon (0575) 55 15 07

Ondanks fysiotherapie worden wij geconfronteerd met veel terugke-
rende rugklachten en klachten van het bewegingsapparaat. Wij star-
ten daarom met een cursus:

rugschool
Wij richten ons o.a. op mensen met beroepen
waarbij een zware lichamelijke inspanning
gevraagd wordt.

> De cursus vindt plaats in de oefenruimte en het zwembad
(maximaal 8 personen per groep)

> Kosten voor de hele cursus f 120,
verdeeld over 8 donderdagavonden van plm. 1 uur

> Aanvang donderdag 7 november
> Definitieve inschrijving (telefonisch of op bovenstaand adres)

na betalen van het cursusgeld

RESC
'GEVELREINIGING
* VOEGEN UITKAPPEN
* VOEGWERKEN ook knipwerk
* GEVEL-IMPREGNEREN (waterafstotend)
* HOUTWORM & BOKTOR bestrijding
* DEKKENDE GEVELAFWERKINGEN
* KELDERAFDICHTING (binnen en buiten)
* GRATIS OFFERTE
* GARANTIE's 10 JAAR (kelders 5 jaar)

Tel. (0573) 45 31 87 FAX(0573) 45 23 06

RESCO al 10 jaar een begrip.

CONTACT
i goed en graag gelezen blad

De Herberg*
H O l h l K l', S l \ II K \ N l1

Jos en Ria Weel Hengeloseweg 1 7261 LV Ruurlo Tel./Fax: 0573 - 45 21 47

... een avondje culinaire vejwennerij...

EEN KLEINE GREEP UIT ONZE NIEUWE KAART:

Parfait van fazant en ecmdelcver met morieltjes en cbampignonsaus f 18^50
Kalfsentrecote met honing en mostermmt dé oven

ofspitskool en spek, tijmsaus/^,50
Gebakken hazerugmedaillons op gebakken lof en spruitjesbladeren

met romige peftersaus f38t50
Kaneelmonsse met een Hollandse kletskop, Reurjse Hkeursaus f 12,50

lot ziens in De Herberg,
Jos en Ria Weel

FLOPUO

BLUESMEN
' -

SKIMMIA
vol bloem

BUXUS
10 stuks

STRUIKROZEN
diverse kleuren

KUMROZEN
diverse kleuren

ROOS OP STAM
diverse kleuren

HEIDEPLANTEN
groot, kleur rood, 3 stuks

Groene haagconifeer
plm. 1,50 m hoog, 10 st.

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

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

^^^^ ""̂  \

• Pë)^ -̂•̂'K>^ - — ~~
V^ f De Univé

Ziektekostenverzekering Nieuwe Stijl
Op maat voor ü gemaakt

Wilt u meer weten? Vul de onderstaande bon in en u
ontvangt van ons geheel vrijblijvend nadere informatie.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Deventerweg 56
7261 AD Ruurlo 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

§*£

Ja, ik wil graag meer weten over de nieuwe Univé
Ziektekostenverzekering.

D Bel mij op voor het maken van een afspraak.
D Stuur mij een offerte; de gezinsgegevens treft u

hieronder aan.

aantal kinderen en de leeftijd is jaar.

De heer/mevrouw:
adres: ........
postcode en woonplaats:
telefoon:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo

(een postzegel is niet nodig)



Nieuwe shirts voor Ratti

Al 23 seizoenen is er damesvoetbal bij S.V. Ratti. Op enkele seizoenen na worden de dames gesponsord door café-restaurant de Herberg in
Vorden. En nog steeds heeft Hannie Hendriksen van de Herberg het volste vertrouwen in het voetbalspel van deze dames. Vandaar dat ze
ook dit jaar weer in 't nieuw zijn gestoken.
Op de foto ziet u staand v.l.n.r. Michel Ernst, Karin Giezen, Lisete de Hey, Gerrie Brummelman, Gerda Boenho, Rianne Lubers, Gerrie
Steenbreker, Hannie Hendriks (café-rest. de Herberg), Gerda Bos (trainer/coach).
Zittend v.l.n.r. Wencke Olthuis, Jessica Gombert, Hanneke Nijenhuis, Gerdien Heuvelink, Ilona Hagens, Zwanet Jager en Desiree Hetteloer.

Volksdansgroep "De
Wikke" houdt open
les op 14 november
Volksdansgroep De Wikke houdt don-
derdagmiddag 14 november een open
les in het Dorpscentrum. Iedereen is
van harte welkom. Voor meer inlich-
tingen kan men bellen met 55 26 20 of
55 10 03.

IJsvereniging
De Vordense ijsvereniging is van plan
om de ijsbaan aan Het Hoge op 30 no-
vember aanstaande onder water te zet-
ten. De afgelopen zomer is de "instro-
ming" groter gemaakt waardoor er bij
invallende vorst eerder ijs is. Speciaal
voor het technische gedeelte heeft de
vereniging in de persoon van de heer
G.H. Huetink een extra bestuurslid
aangetrokken. Het dagelijks bestuur
bestaat uit NJ. Edens (voorzitter), me
vrouw H. Beek (secretaresse) en H.
Romeynders (penningmeester). Aange-
zien er het afgelopen seizoen veel ge
schaatst kon worden, kon de heer
Romeynders mededelen dat de finan-
ciële positie van de vereniging gezond
is. Vandaar dat de tarieven, een tientje
voor een abonnement en twintig gul-
den voor een gezinskaart (kinderen tot
16 jaar) voor het komende wintersei-
zoen gehandhaafd kunnen worden.
Eind november start de voorverkoop.

. Vrouwenraad
De Vrouwenraad Vorden kreeg donder-
dagmiddag in het Dorpscentrum be
zoek van politiefunktionaris Martin
Gabriël. Deze hield een lezing over het
onderwerp "Preventie" waarbij aan de
hand van video-films en diverse voor-
vallen uit de politiepraktijk voorbeel-
den werden aangedragen hoe je inbra-
ken zoveel mogelijk kunt verhinderen
dus welke voorzorgsmaatregelen men
moet treffen. De dames kregen na af-
loop een aantal folders mee met waar-
devolle tips.

AJK
Het Agrarisch Jongeren Kontakt krijgt
op maandag 11 ^pember in het
Dorpscentrum bez^Rc van Han Pel-
grum van makelaarskantoor Pelgrum.
Hij zal die avond een aktueel onder-
^VCl L/ L»cllcllllll-l»-iA. Dv_ bijccrxKf iiut ru-ii

het AJK in decemberstaat in het teken
van de dierenartse^»ktijk Vorden.

Paardenfonds
Op de jaarvergadering van het Vordens
Pardenfonds is besloten om de leden
een restitutie te geven op hun betaalde
premies. Deze restitutie zal plats vin-
den in de vorm van een premiekorting
op de premie van 1997. Afgezien van de
korting zijn de premies voor 1997 het-
zelfde gebleven.

Vogelshow
Vogelvereniging De Vogelvriend zal het
komend weekend haar jaarijkse ten-
toonstelling houden in het Dorps-
centrum in Vorden. Het bestuur fan de
vereniging is zeer verheugd over het
aantal inschrijvingen op deze tentoon-
stelling, want er zijn ongeveer 80 vo-
gels meer ingeschreven dan vorig jaar.
Het totaal aantal vogels komt hiermee
op 270 en dit is een record.
Op donderdag 7 november zullen de
vogels worden gekeurd door de keur-
meesters J. Menkehorst, H. Asbroek, T.
Blokx en L te Brake. Op vrijdagavond
zullen de inzenders horen wie dit jaar
de prijzen hebben gewonnen en wor-
den tevens de keurlij sten uitgereikt.
Op zondag 10 november zullen de prij-
zen worden uitgereikt.

AGENDA

6 ANBO Klootschieten bij Olde
Lettink

6 BZR Vorden Dorpscentrum
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

8-9 Toneeluitvoering TAO
Wildenborch

9 Slipjacht
9-10 Clubtentoo.nstelling Vogelvriend

iü Dv/i ^/j\_»_iiLi Ulil

11 Bridgeclub Vorden Dorpscentrum
12 Plattelandsvrouwen, doe^kldag
13 Plattelandsvrouwen, WerWlvrou-

wenconferentie
13 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
13 BZR Vorden Dorpscentrum
14 Plattelandsvrouwen, Thema-och-

tend
16 Nieuwe Prins carnavalsvereniging

De Deur-dreajers in residentie
'De Herberg'

18 Vrouwenclub Medler, dhr.
Poorterman

18 Bridgeclub Vorden Dorpscentrum
19 Plattelandsvrouwen Doemiddag
19 Soos Kranenburg, 't Wapen van

't Medler, dhr. Gabriël
20 Welfare Handwerken, Wehme
20 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
20 HVG Wichmond, lezing over

China
20 BZR VordenDorpscentrum
21 Bejaardenkring, de Wehme

21 HVG Wildenborch, dia's uit
Australië, dhr. Rossel

22 Viering 10-jarig bestaan ANBO
Dorpscentrum

24 VAMC St. Nicolaastoer, 't Wapen
van 't Medler

25 Bridgeclub Vorden Dorpscentrum

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Scoor op groen!
Een wat ongewone titel, toegegeven.
Maar in een tijd vol kreten kan deze er
nog wel bij. Het gaat er in dit geval om
jongeren op te wekken actief bezig te
zijn met het milieu. Dat gebeurt in het
kader van het 'Jaar van de Natuur' niet
een actie die deze en de volgende week
centraal staat in de bibliotheek. Een ac-
tie speciaal gericht op Jaar van de
Natuur met deze en de volgende week
centraal staat in de bibliotheek. Die ac-
tie is gericht op de jongeren. Ze kun-
nen in de bibliotheek meedoen aan
een milieutest om na te gaan of ze wel
voldoende 'groen scoren' oftewel in
het dagelijkse leven om na te gaan of
ze wel 'groen scoren' oftewel in het da-
gelijkse leven vtewel in het dagelijkse
leven rekening houden met de natuur
en het milieu vooral als het gaat om de
aanschaf van kleding en batterijen en
op het gebied van de voeding. En ver-
der is er een gratis ansichtkaart ver-
krijgbaar met een prijsvraag. Die kan
de inzender een aardige prijs opleve
ren, bijvoorbeeld een stel in-line skates,
een ander woord voor een paar van die
schaatsen op wieltjes. Tenslotte ligt
daar ook het gratis mee-neem tijd-
schrift dat vol staat met handige en
leuke tip
Zo'n aktie rond het thema 'Scoor op
PTnpnl' hpwiict rmmViiw tinc nrn crrn^n
te scoren.
Zo'n aktie rond het thema 'Scoor op
groen!' bewijst opnieuw van hoeveel
belang het is dat er in ons dorp een
centrale plaats is waar dit soort activi-
teiten kan worden georganiseerd. Even
stil staan bij een belangrijk onderwerp,
een moment de aandacht van de jon-
geren bepalen bij de noodzaak om mi-
lieubewust bezig te zijn..., het kan ook
in de gezinnen en op school. Maar zo'n
gezamenlijke actie om een grote groep
jongeren attent te maken op één cen-
traal thema kan vooral in de biblio-
theek midden in ons dorp. Een plek
waar zeer velen regelmatig komen en
zo kennis kunnen nemen van de din-
gen die ons vandaag de dag bezighou-
den. Nou ja, u begrijpt dat ookookmoet
'scoren met groen' en kinderen in uw
u moet 'scoren met groen' en kinderen
in uw huis of omgeving op moet wek-
ken om een bezoek te brengen aan de
openbare bibliotheek.

Boekanier

Actie zuinig stoken van start

NOVEMBER
Iedere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

6 Welfare Handwerken, Wehme

De afgelopen week is, in het kader
van de Actie Zuinig Stoken die afge-
lopen zondag van start is gegaan,
de meterkaart van GAMOG huis-
aan-huis verspreid. Op deze meter-
kaart kunt u de stand van het tel-
werk van uw gas-, warmte- en elek-
triciteitsmeter invullen. Doet u dit
de komende 22 weken lang op za-
terdagavond of zondag, dan kunt u
zien wat u die week aan gas, warm-
te en elektriciteit heeft verbruikt.
Het noteren en vergelijken van
energieverbruik is een goede zaak
en leidt tot energiebewust gedrag.v

Na 12 november verschijnt er wekelijks
in de huis-aan-huisbladen een stookta-
bel met gemiddelde verbruikscijfers.
Die cijfers zijn gebaseerd op de weers-
omstandigheden van de voorgaande

week. Met uw meterkaart vergelijkt u
of u teveel verbruikt heeft, of juist zui-
nig aan heeft gedaan. U krijgt daar-
door een goed inzicht in uw stookge
drag en kunt meteen het effect van be
sparende maatregelen zien.

Voor meer informatie of (nog) een me
terkaart, kunt u terecht bij uw rayon-
kantoor van NV GAMOG. Om nog meer
.service te kunnen geven, wordt dit sei-
zoen de stooktabel ook weer op
Teletekst afgebeeld. De tabel is gedu-
rende de actieperiode op pagina 516
van Teletekst in het begin van de week
te vinden. Op deze pagina staan meer-
dere tabellen, maar GAMOG-Wanten
dienen de tabel Gelderland/O. Flevo-
land te raadplegen. De berekende gas-
prijs is een gemiddelde van de Gelder-
se gasbedrijven.



en Ook cUrt is Albert Heijn
met de knal voordelige, laaggeprijsde Euroshopper Merken

CORN FLAKES3758_

PINDAKAAS pot350gr_

HOTELCAKE soo gr

KOFFIEFILTERS nr 4

PEPERMUNT 200 g_

1,89

0,99

2,99

1,19

.1,19

HALVARINEsoog

VRUCHTENMIX

WITTE BORDEAUX

BILDSTAR K

RUNDERTARTAAR

HengelO (Gld.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo met nu ook: Voordelige

Eurosfr°Ppcr 4,45

1000

Autobedr i j f Wissel ink biedt aan

Opel Corsa Sport, rood
Opel Corsa 1.4i GL, 5-drs.. Marseillerood, met.
Opel Corsa 1.4i Swing, 3-drs., rood
Opel Astra 1.4SiGT,3-drs., rood
Opel Astra 1.6i GLS Stationwagon, nova-black,

bj. 11 -'92 55.000 km
bj. 1-'92 45.000 km
bj. 8-'94 59.900 km
bj. 10-'92 55.000 km

met. bj. 1-'93 82.000 km
Opel Astra 1.4i GLS Sedan, Marseillerood, met. bj. 1 -'93 63.000 km
Opel Vectra 1.6i Frisco, nova-black
Opel Vectra 2.0i GLS.rood.
Opel Vectra 1.8i Expression, Rioja-red, met.
Opel Omega 2.0i donkergrijs, met.
Opel Omega 2.0i Pearl, grijs, met.
Opel Omega 2.0i Pearl, blauw, met.
Opel Astra 1.8i 16V GSi, nova-black, met.
upei ngra i.fi mv, upnc carmoreu, mei.

INRUILWAGENS MAAR

bj. 8-'92 67.000 km
bj. 1-'92 90.000 km
bj. 10-'93 58.000 km
bj. 2-'90 11 8.000 km
bj. 1-'̂ ) 67.000 km
bj. 8-'91 91.200 km
bj. 1-'94 38.000 km
uj. <L- yo ^y.uuu KIII

DAN VAN DE OPffBEALER

1 1 5.500,-
116.750-
1 19.950-
1 22.500,-

1 25.950,-
1 23.950,-

f22.950.-

1 22.950,-
1 26.250,-
118.500,-

1 19.950 -
f 19.950 -
f 35.500,-
1 «K.bOU,-

Zutphen: Vispoortplein 4 - Tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

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.

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575)55 10 12

Nu ook antiek grenen meubelen bij de
gezelligste woonwinkel van Nederland
Ter gelegenheid hiervan geven wij vanaf 1 t/m 9 november een feestelijke korting van
10% op de gehele kollektie. Dus een bezoek aan onze showroom is ruimschoots de
moeite waard en kan u honderden guldens besparen.

MEUBELEN
Meer meubel voor minder geld!

Gratis bezorgen
door geheel
Nederland.

Elke dag gezellige
koopavond

tot 21.00 uur!

Enkweg ISA (zijweg Ruurloseweg), 7251 EV Vorden, tel. (O575) 55 1O 3O, fax (O575) 55 3O 85



Wij zoeken een enthousiaste

parttimer m/v
die ons team wil komen versterken
in de weekenden

Wij denken aan:
• representatief
• leeftijd plm. 18 jaar
• klantgericht
• zelfstandig

Denk jij dat je het aankunt,
stuur ons dan een briefje.

Groot
jebbink

SHEU TANKSTATION] Rondweg 2, 7521 RV Vorden

Slipjacht
zaterdag 9 nov. a.s.
Het globale tijdschema is als volgt:

13.00-13.30: Gemeentehuis kasteel Vorden,
het aanblazen van de jacht,
ontvangst door burgemeester Kamer-
ling en presentatie van de meute.

13.40 1e run via Linde naar kasteel Onstein.
14.30 2e run via de Lindese Enk en

Kostede naar de weide voor kasteel
Kiefskamp

15.30 3e run via de buurtschap Delden
naar de zichtlaan van kasteel
Vorden aan de Vordense Bosweg
bij het gemeentehuis kasteel Vorden

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.

>
i interieuradviseur

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

VORDEN

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

Tijdens de informatiemiddag van
7 oktober 1996 in het Dorpscen-
trum is aan de Stichting Welzijn
Ouderen gevraagd de volgende
activiteiten voor ouderen te ont-
wikkelen.

Bij voldoende aanmeldingen van
ouderen boven de 55 jaar is het
bestuur bereid de navolgende
activiteiten op gang te brengen.

a. Cursus Engels voor ouderen
b. Cursus voor beginnend schilderen

(waterverf e.a.)
c. Cursus leren bridgen
d. Beoefenen van een hobby b.v. timmeren, metaal-

bewerken e.a. voor diegenen die thuis niet over
een goede ruimte en/of goed gereedschap
beschikken

Ouderen vanaf 55 jaar die hiervoor belangstelling
hebben, kunnen hun eerste informatie verkrijgen bij
onze coördinator Louise van Uden, Raadhuisstraat 6,
telefoon 55 34 05

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

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

Herfstaanbiedingen

Nieuw:
Pepernoten vlaai

Verrassend lekker
en goed voor 12 royale punten

Dit weekend voor maar f l5j

En 6 punten voor maar T

Nieuw:
Speculaas cake

Gevuld met 100% amandelspijs

Voor f 6,50

ROOMBOTER
GEVULDE KOEKEN

Met zuivere amandelspijs

Dit weekend

5 voor f 5,-

Pepernoten Brood!
Al geprobeerd?

Lekker, hè!
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

AANBIEDING
BOERENBONT-SERVIES §

nu 25%
korting
los verkrijgbaar

BARGNDSGN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1, Vorden - Telefoon (0575) 55 17 42

2 bos BLOEMEN naar keuze 8,95

GEMENGD BOEKET 9,95

2 CYCLAMEN in vele kleuren 9,95

DE VALEWEIDE-bloemen

De

Notenspecialist

uit Rijswijk

op de Vordense

markt

!! 50°/o KORTING!!

Op 1/4 kilo
WARME PINDA'S

Nu voor

1 gulden
• xolang de voorraad «trekt*
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