
Boers (CDA) maakt
zich zorgen over
toekomst Vorden
Fractievoorzitter Ab Boers (CDA)
maakt zich ernstige zorgen over de
toekomst van de gemeente Vorden.
Door de gemeentelijke herindeling
die eraan zit te komen, dreigt Vorden
straks te klein te worden en moet hel
fuseren met andere gemeenten in de
regio. 'En daar.moct het college op in-
springen. Tot nu toe zijn burgenla^
ter en wethouders heel afwachtend
geweest en in mijn optiek is dat mo-
ment nu gepasseerd. Het wordt tijd
dat het college die schroom van zich
afgooit en actief gaat praten mei
omliggende plaatsen. Anders worden
wc misschien straks door het rijk of de
provincie gedwongen om ergens mee
te fuseren. En dat kan niet de bedoe-
ling zijn', aldus Boers, /ie interview
Tweede Blad.

Dijkerman viert
25-jarig bestaan
Blocmcnspeciaalzaak Dijkcrman
viert deze weck haar zilveren jubi-
leum. Op woensdag 15 november is
het precies 25 jaar geleden dat Jan en
Gcrda Dijkerman de winkel van de fa-
milie Dcrkscn aan de Zutphcnscweg
overnamen. Ter gelegenheid hiervan
is het donderdag, vrijdag en zaterdag
groot feest bij de firma Dijkerman.
'Wc hebben zilver mei ster gehaald en
gaan door voor goud', aldus Jan Dij-
kerman. Naast het'feit dat de winkel
helemaal versierd is, zijn er de ko-
mende drie dagen diverse acties, /ie
ook advertentie.

Kinderpostzegels
Tien vrijwilligers in Vorden beginnen
op woensdag 15 november met de
verkoop van de nieuwe serie Kinder-
postzegels. Daarnaast verkopen zij
ook een uitgebreide collectie kerst- en
nieuwjaarskaarten.
Op 15 november komt de nieuwe se-
rie Kinderpostzegels officieel u i t .
Zo'n 6.000 vrijwilligers in het hele
land zetten zich in voor de verkoop
van Kinderpostzegels en kaarten. De
opbrengst van de postzcgclactic is be-
stemd voor kinderen in binnen- en
buitenland die het extra moeilijk heb-
ben. De actie van 1994 leverde een
nettoresultaat van ruim 12 miljoen
gulden op. De landelijke vrijwilHgcr-
sactic van de Stichting Kinderpostze-
gels Nederland wordt dit jaar voor de
71ste keer georganiseerd. De ver-
koopstand van het plaatselijke comité
is in Vorden te vinden in het postkan-
toor.

PietHenrico
Zoals iedereen weet komt zater-
dag Sinterklaas met zijn Pieten
een bezoek aan Vorden brengen.
Voor de Pieten, welke elk jaar
meemogcn naar Vorden is dit
steeds weer een groot feest. Al
jaren worden hiervoor door de
Sint dezelfde Pieten uitgekozen.
Toch is er één zwarte Piet welke
dit jaar voor de laatste keer
meekomt naar Vorden. Piet He-
nrico is al zo'n dertig jaar trou-
we knecht geweest van de Sint
en heeft het geen enkel jaar laten
afweten. De Sint vindt.dat Hen-
rico nu recht heeft om het wat
kalmer aan te gaan doen en niet
meer ingezet hoeft te worden
om over de daken te gaan k l i m -
men. Hij zal de komende jaren
gaan werken in het pakhuis van
Sinterklaas en daar helpen met
het inpakken van de cadeautjes.
Zaterdag zal Henrico voor ie-
dereen herkenbaar zijn aan een
mooie bloem, welke hij op zijn
pak draagt. Iedereen die Henri-
co nog even de hand wil schud-
den, kan dit tijdens de route door
het dorp doen. Deze route vindt
u elders in Contact.

PtetReinaldo
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Sursum Corda sluit jubileumjaar af

De christelijke muziekvereniging
Sursum Corda heeft zaterdag-
avond de Vordense bevolking een
schitterend jubileumconcert aan-
geboden in sporthal 't Jebbink. Dit
concert werd gegeven in verband
met het 65-jarig bestaan van de ver-
eniging.

Na het wclkomswoord van voorzitter
Dick Boerstoel, waarbij hij even de
geschiedenis indook en vertelde over
de oprichting van muziekvereniging
Sursum Corda, opende een groepje
muzikanten het concert. Dit was ech-
ter niet zomaar een groepje mensen.
De muzikanten beeldden de beginpe-
riode van Sursum Corda uit toen er

nog werd gereperteerd in vereni-
gingsgebouw Irene. Rondom een na-
gebouwde ouderwetse potkachel
voerden ze de oude mars 'de Garde'
u i t . Al snel werd er een sprong in de
tijd gemaakt en was liet de beurt aan
de drumband onder leiding van Bcrn-
hard Wunderink. Deze bracht enkele
modelmarscn uit de jaren zeventig ten
gehore. Qfc^er leiding van het orkest
en de nu^Poand werd 'Sursum Cor-
da door de jaren heen' afgesloten door
de majorcttcs. Zij traden op in show-
l > a k j e s zoals die in de historie van Sur-
sum Corda zijn gedragen en beeldden
tragmcnl^^it van enkele shows. Een
goed gclWIn start van het concert,
wat bij het publiek zeker in de smaak

viel. Na de pauze werd het publiek in
een non-stop show verrast met lichte
muziek en veel show gebaseerd op de
drie thema's 'Film, Zuidamerikaans
en Pop'. Met werken als 'Indiana Jo-
nes, The Pink Panthcr Themc' en 'I
wil l Survivc' kon het publiek volop
genieten.

Tot slot gaven de majorcttc^, bege-
leid door het orkest een ^welcnde
show op het zeer bekcndr'Music'
van John Miles. Toen ladyspcakcr
Erna te Winkel bekend maakte dat
deze oudste majorcttegroep na dit

.concert stopt, was het enJÉÈusiasme
van hei publiek des ie gn^P;n werd
een deel van de show herhaald.

Banketbakkerij
Wiekart viert
30-jarig bestaan
Banketbakkerij Wiekart aan de Bur-
gemeester Galleestraat bestaat 30
jaar. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 no-
vember wordt dit gevierd door middel
van diverse aanbiedingen. Bakker Jan
Wiekart (56) is van mening dal hij het
30-jarig bestaan niet onopgemerkt
voorbij kan laten gaan.
'Nee, want het is natuurlijk wel een
mijlpaal. Want zoveel banketbakke-
rijen zijn er niet meer in ons land. Na

, . . . i log waren er nog duizenden
banketbakkers. Inmiddels is dat aan-
tal geslonken tot 650. Wat dat betreft
hebben wij het nog niet zo gek gedaan
in de afgelopen dertig jaar', lacht bak-
ker Wiekart. 'Ik moet vooral ook mijn
vrouw een pluim geven. Want een be-
d i i l l run je niet alleen. Dat dne je met
/.'n tweeen. En mijn vrouw heeft zich
altijd voor honderd procent ingezet' .
Jan Wiekart begon op 13-jarige leef-
tijd te werken als banketbakker. In
1965 begon hij voor zichzelf. Al die
jaren heeft kwaliteit hoog bij hem in
'het vaandel gestaan. 'Kwaliteit tegen
een redelijk prijs' aldus Jan Wiekart.

Bejaardensoos
Op woensdag 22 november is de Bc-
jaaixlensoos Vicrakker/Wichmond
weer uitgenodigd door de Warnsvcld-
se Bond van Plattelandsvrouwen en
de Gelderse Maatschappij van Land-
bouw voor de jaarlijkse toneelmid-
dag. Deze heeft plaats in de Bogge-
laar en de entree is gratis. Woensdag
29 november is er weer een gewone
bcjaardcnsoosmiddag in het Ludge-
rusgebouw. De heer en mevrouw Van
Loon uit Eefde zullen deze middag
verzorgen met dia's van Amerika en
anderelanden.

Van der Schoot teleurgesteld in D66
Tot vorige week dinsdag was Ma-
ryan van der Schoot lid van de
steunfractie van D66. Op die avond
kwam haar partij bij elkaar om de
gemeentelijke begroting te bespre-
ken en zich voor te bereiden op de
algemene beschouwingen. Tot haar
schrik werd het eerste gedeelte van
de fractievergadering besteed aan
haar optreden tijdens een gemeen-
telijke informatieavond over de
nieuwe Algemene BijstandsWet
waar ze twee vertegenwoorigers
van het Werkverband Vordense
Minima zou hebben aangevallen en
beschuldigd van oplichting. Vol-
gens Maryan van der Schoot kreeg
ze tijdens de fractievergadering
niet de kans op uit te leggen wat er
precies gebeurd was en is ze daar-
om opgestapt.

Op 25 oktober hield de gemeente Vor-
den een gemeentelijke informatiea-
vond over de nieuwe Algemene Bij-
standsWet. Onder de belangstellen-
den bevonden zich mevrouw Fol-
kertsma en de heer Hoekman van het
Werkverband Vordense Minima.
Deze voelden zich tijdens deze avond
beledigd en klaagden daarover enkele
dagen later bij fractievoorzitter Bak-
ker van D66. Volgens Maryan van der
Schoot zijn haar woorden verkeerd

overgekomen. 'Het is nooit mijn be-
doeling geweest om de vertegen-
woordigers van het werkverband te
beledigen. Ik heb alleen gezegd dat ik
het betreur dat er in Nederland zoveel
mensen in de bijstand zitten. Die bij-
standwct is gemaakt met de meest
goede bedoelingen, maar helaas
wordt er ook veel misbruik van ge-
maakt. Kn dat kan nooit de bedoeling
zijn geweest. Daarom vind ik hei een
goede zaak dat het huidige kabinet
daar iets aan wil gaan doen en het aan-
tal mensen in de bijstand wil gaan te-
rugdringen', aldus Van der Schoot.
Volgens Maryan van der Schoot is elk
mens in eerste instantie verantwoor-
deli jk voor / i jn eigen leven. 'De bij-
stand moet gezien worden als een al-
ler laats te vangnet. Als ik de vertegen-
woordigers van het werkverband be-
ledigd heb, spijt mij dat. Ik maak m i j n
excuses. Het was niet persoonlijk be-
doeld. Mijn opmerking tijdens de in-
formatieavond geldt slechts hen, die
vinden dat de gemeenschap alles voor
hen moet oplossen en betalen. Want
dat vind ik te ver gaan. Daar wil het
kabinet juist wat aan gaan doen', al-
dus Van der Schoot.
Van der Schoot is teleurgesteld in haar
part i j omdat ze tijdens de fractiever-
gadering niet de mogelijkheid kreeg
om haar standpunt du ide l i jk te ma-

ken. 'Het kan heel goed zijn dat mijn
woorden niet goed overgekomen zijn.
Ik heb dat wel Vaker dal ik mij wat on-
genuanceerd uitdruk. Maar ik heb ze
nooit wil len beledigen', zegt ze.
Volgens fractievoorzitter M. Bakker
(D66) heeft mevrouw Van der Schoot
de vertegenwoordigers van het Werk-
verband Vordcnsc Minima wel dege-
lijk beledigd. 'Ik heb dat nagevraagd.
Verschillende mensen die op deze in-
formatieavond aanwezig waren, heb-
ben dal bevestigd. En zoiets kunnen
wij natuurlijk niet goedkeuren. Want
mevrouw Van der Schoot was daar als
vertegenwoordiger van D66 en doet
uitspraken waar wij op worden afge-
rekend' , aldus Bakker.
Volgens de heer R. Nobel (D66) is dit
niet de eerste keer dat mevrouw Van
der Schoot dergelijke uitspraken doet.
'Ze wil zich wel vaker ietwat onge-
nuanceerd uitdrukken. Kn dat moet ze
afleren. Wam voor de rest is het een
prima kracht die veel werk verzet bin-
nen onze fractie', zegt Nobel. Voorde
(wee fraeliclcden staat de deur voor
mevrouw Van der Schoot nog steeds
open. 'Ze is zelf opgestapt. Wij heb-
ben haar niet de deur gewezen. Maar
ik moet wel zeggen dat er bij mij na de
inspraakavond over de nieuwe Alge-
mene BijstandsWet iets geknapt is",
aldus fractievoorzitter Bakker.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 19 november 10.30 uur ds. H. Weste-
rink. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 19 november Q.OG uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 13 november 18.30 uur Eucharislie-
wiering, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 19 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring m.m.v. Cantemus Domino,
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 november
Pastoor J. Lamers. Ruurlo, tel. (0573) 45 14 56.

Huisarts 18-19 november dr. Haas, Christina-
Iaan18.tel.55 1678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunl dan opbellen, (zon-
der alspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tol deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 lot 12.30 uur en van 13.30 tol 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 lot 10.15 uur en 17.1510117.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Rta Haggeman-Wit-
haar. Tel. (0575) 44 13 51.

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

Tandarts 16-19 november J.H.H, de Lange,
lochem, tel. (0573) 25 43 57. 14 83. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

Brandweer06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolslraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tol 10.00 uur, alleen telefonisch

(0575)46 1400. Overige zaken op afspraak.
Te!. (0575) 46 1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via lelefoonnummer
06-8006 (20 ct/min).

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

Pedlcure L. Evers-Uansen, tel. (0575) 462515.
Mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29.
spreekuur maandag l/m vrijdag 8.30-9,30 uur.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje november: mevr. Kamerling, lel.
55 19 40 b.g.g. tel. 55 12 62. Graag bellen voor
8.30 u.

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

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

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

BegraJenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
(026) 445 22 20.

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

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingslijden:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur, vrij-
dag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

Infodlerenbeschermlng
Tel.(0575)556668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraa! 6.
tel. 55 34 05. Geopend ma. Urn vrij. van
9.00-12.00 uur, 's middags vlgs. afspraak.

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

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

Klachten en Informatleburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend 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.

VIEKAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 19 november ÏQ.QQ uur ds. G. v.d. Brug,
Zulphen.

RK kerk Vierakker-Wlchmond
Zaterdag 18 november 17.00 uur Eucharistie-
viering. Dames- en Herenkoor.
Zondag 19 november 10.00 uur Gebedsviering.
Dames- en Herenkoor.
Weekend-Wachl-Pastores: 19-20 november
Pastoor J. Lamera. Ruurlo. lel. (0573) 45 14 56.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11. b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. (0570)634340 -
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. (0575)
55 12 30.

Streekziekenhuis Hel Nieuwe Spittaal. Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 29 11.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren
dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag: voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeiing 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19,45 uur en op woensdag-, zaler-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Uitslag kleurplaat
Tijdens het jubileumconcert van Sur-
sum Corda werden afgelopen zater-
dag ook de prijswinnaars van de
kleurplaat bekend gemaakt. Hier vol-
gen de uitslagen voor kinderen tot en
met 6 jaar: 1. Cir j i jaKurugl ia . Hertog
Karcl van Gel re weg 38, Vordch; 2.
Hanneke Kamphuis, Hoctinkhof 76,
Vorden; 3. Gcrjan I l e h h i n k , Prins
Bcrnardwcg 6, Vorden. Groep 7 tol en
met 9 jaar: l . Karin Stccnblik, Dcn-
nendijk 13, Warnsvcld; 2. Alt Willcm
Spenkclink, Mclegardcweg l, Zcd-
dam; 3. Rïna Nijland, Mulderskamp
l, Vorden. Groep l O jaar en ouder: l .
Maricke Sprenkelink, Mclcgardeweg
l, Zeddam; 2. Fenny Besselink, Koe-
koekstraat 10, Vierakkcr; 3. Sandra
Hummelink, Bceklaan 14, Wich-
mond.

Slipjacht
Zaterdag 11 november werd in Vor-
den de slipjacht gehouden van de Ko-
ninklijke Nederlandse Jachtvereni-
ging. Het vertrek van de slipjacht was
bij het gemeentehuis waar de deelne-
mers werden toegesproken door bur-
gemeester Kamerling. De eerste run
eindigde aan de Zomervrcugdwe;: op
het terrein van heer Van Zinnicq
Bergman. De oud-hofmaarschalk van
het Koninkl i jk huis gedroeg zich als
een echte gastheer en voorzag de
deelnemers van de slipjacht van een
drankje. De tweede run liep via Linde
en de Brandcnborch naar de achter-
tuin van kasteel De Wicrssc. Hier had
de tweede tussenstop plaats. Via de
Kostedeweg, De Leuke en de Schut-
tcstraat ginghet gezelschap terug naar
de weide van kasteel Vorden waar de
jacht werd afgeblazen.
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VOORDEEL
30 JAAR
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HARTEN

van SPECULAAS

250 gram
f6,55

CHOCOLADELETTER

Aanbiedingen geldig
vrijdag + zaterdag punt

Dit moet u proeven HARTIGE TAART

f 1,85 halve f ^40 hele taart f 14,80

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 55 17 50

l/oor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL

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

PERIODIEKEN

BROCHURES

FOLDERS

KAARTEN

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

20 iRocM? ZEGELS GRATIS

bij aankoop van

21/2 kilo Elstar of Jonagold
voor 4,95

Deze aktie is geldig van

woensdag 15 november t/m zaterdag 18 november.

Alléén geldig bij:

Wilbert en

Yvonne Grotenhuys
Smidsstraat2-7251 XS Vorden

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel Teeuwen

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 55 37 73

Jong Belegen Kaas _ Qkun y.yK
Halvetta 20+ blank of komijn
Snn gram

Robiolina
lekker smeerkaasje uit Italië
riiv im îrpn ppr<rfnk

Port Salut
1 nn gram

Sinterklaas Notenmix
?^n gram

Zuiver Amandelspijs
om zelf te bakken
7^0 nram

Beaujolais Nouveau 1995
v/^nlI.qSvfw

6,45

„3,65

_2,09

2,95

4,95

9,95

Lammers damesmode in

den is aan het verbouwen l

Daarom kunt u gedurende tic

verbouwingsperiode rekenen '.

op ENORME KORTINGEN!

U kunt ons bereiken via de

. achteringang. De borden wij-

zen u de weg. 'Dus kom snel

langs.en profiteer van dit aan-.

' bod,-want....OP =

D A M E S M O D E

Mmmm, lekker zo'n ballet/e gehakt

dit weekend EXTRA VOORDELIG

SALADE
SPECIALITEIT

Krab-zalm salade

100 gram ƒ 1 ,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Afef goud bekroonde

Achterham

100 gram ƒ 1 j95

WEEKENDVOORDEEL

Mager
Rundergehakt

1 kiio ƒ 9,95

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk,
ongewoon lekker

3 stuks voor ƒ l O,""

MAANDAG/DINSDAG

Grove of fijne verse worst
1 küo ƒ 7,95
Hamburgers
per stuk ƒ 1 ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,—
Rundergehakt

1 wio ƒ 12,50
met gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw hufsslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 5514 70

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

\ BuJIM HEERSINK

HAARMODE

EEN KAPSEL MET EEN GEHEUGEN

'm.iC
tt^f ~Y

-L/ang houdbare vorm 8 weken
In onze salon hebben wij sinds kort een unieke

vorm-service: Animatie.

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

wel 8 weken lang!
Daarbij is uw haar zacht en gtan/cnd door de

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

lange kapsels.

PRIMEUR aanbieding ƒ1 5,00 kOFÜng op een coupe Animatie!
Bijv.: deel Animatie (incl. wassen, knippen, blowen, gel & lak) van 82,50 voor

/67,-
JIM HEERSINK HAARMODE zutphenseweg2i vorden » (0575) 55 12 15

rtingen

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-551971



We zijn dolgelukkig met de ge-
boorte van onze dochter en
mijn zusje

Cleo

Cleo is geboren op 8 novem-
ber 1995 en maakt het, even-
als haar moeder uitstekend.

Rita, Bert, Marit en
Basf V log man

Brinkerhof 81
7251 WXVorden
Tel. (0575) 55 32 15

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter

Hermina Alberdina Julla

Julia

is geboren op 9 november
1995, weegt 3500 gram en is
48 cm lang.

Gerwin en
Inge de Jonge-Bosch

Dr. C. Lulofsweg 6
7251XPVorden
Tel. (0575) 55 37 90

In liefde en dankbaarheid ont-
vangen onze zoon

Thomas Christiaan

Johannes

12 november 1995

Geaen
Hans Weenk-van Zuilekom

Pieler van Vollenhovenlaan A
7251 ARVorden

Wij zijn ontzettend blij met de
geboorte van onze zoon

Jesse

Jesse is geboren op 13 no-
vember 1995.

Erik en Karin Makkink

Kruisdijk 11
7251 RLVorden
Tel. (0575) 55 39 75

organiseert

donderdag
16 november

KLAVERJASSEN
Fli

JOKEREN

Plaats: kantine 'De Ark'

Aanvang: 20.00 uur

Afwezig wegens
vakantie van
22 november t/m
6 december

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K neemt waar
dr. Dagevos, Het Vaar-
werkl, tel. 2432.

Voor patiënten van
L t/m Z neemt waar
dr. Sterringa, School-
straat 9, tel. 1255.

REPARATIE
was-en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerslraal 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

NIEUW!!

ROGGE GROF
'n extra zwaar

meergranen Duits
volkoren

Burg. Galléestraat 22
Vorden -Tel. 551 877

Op vrijdag 24 november zijn wij
30 jaar getrouwd.

Albert Walgemoet
en

Helena Walgemoet-Blom

Wij houden receptie van 17.00-18.30
uur in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Stationsweg 15
7251 EL Vorden

Tot U, o Here helik mijn ziel op.
Mijn God, op U vertrouw ik,
taal mij niet beschaamd worden,...

Ps. 25 :1 EN 2A

Heel verdrietig delen wij u mede, dat is overle-
den onze lieve moeder en oma

AIMS REESINK-CUPERUS
WEDUWE VAN JAN REESINK

op de leeftijd van 64 jaar.

Laren (Gld.) : Jannie en Fred

Winterswijk :

Vorden :
Vorden :

Ede :

Vorden :

Bas, Joost, Marleen
Rinzeen Karin

Paul, Hans
Jon
Anja en Henk

Kim, Lisa, Nïck
CarlaenErik

Sanne, Bart, Wendy
Robert

12 november 1995
Enkweg 4
7251 EW Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheidne-
men woensdag 15 november van 19.00-19.30
uur in het Monula uitvaartcentrum, Het Jebbink
4a te Vorden.

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 16
november om 13.00 uur in de Gereformeerde
Kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de algemene begraafplaats aan de Vordense-
weg te Warnsveld.

Voorafgaande aan de dienst is er eveneens ge-
legenheid tot condoleren en afscheidnemen in
'Het Achterhuus' de zaal achter de kerk.

Algemene kennisgeving

Heden is plotseling overleden onze lieve broer,
zwager en oom

GERRIT NIJENHUIS

op de leeftijd van 57 jaar.

Laren (Gld.) : Janna Meulenbrugge-Nijenhuis
Herman Meulenbrugge

Zwolle : Anneke Tiessink-Nijenhuis
Wim Tiessink

Nicole. Manon
Almen : Joke Leeftink-Meulenbrugge

Jan Leeftink
Bart, Marit, Daan

Vorden, 14 november 1995
Hoetinkhof 221
Correspondentieadres:
Heuvelstraat 2. 7245 AT Laren

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheidne-
men donderdag 16 november van 19.00-19.30
uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 17
november om 13.30 uur in de IJsselzaal van
crematorium Dieren, Imboslaan 6.

Daarna is er eveneens gelegenheid tot condole-
ren.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht-bereikbaar

SINTERKLAASAANBIEDINGEN

ECHTE
LIMBURGSE

VLAAIEN
in wel 30 soorten en al vanaf f 8,50

DEZE WEEK:

DE BANANEN
SPECIAAL VLAAI

Hier zal ook de Sint van smullen.

NU van 20,-voor l i ,50

Speciale aanbieding:

DUBBELGEVULDE
TOMPOUCEN

5 HALEN

4 BETALEN

En speciaal voor de Sint hebben we dit jaar...

...DE SPAANSE
ABRIKOZENVLAAI

S.v.p. gaarne op bestelling.

geldig van donderdag t/m woensdag

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

a 1 9 9 2
°4i

6 Flessen Rioja voor de prijs van 5!

Een perfecte Rioja Conde De Valdemar Crian/a

1992 van Martinez Bujanda. Profiteer nu v;m
deze unieke aanbieding en ontvang daarbij gratis 'n

leuke kookfolder "Koken Met Bujanda".

Bij aankoop van 5 flessen
ontvangt u de 6C fles

Wijnhuis Vorden

Burg. Galléestraat 12,

Vorden

Telefoon (0575) 55 1391

FIETSBANDEN
BINNEN EN BUITEN 14.95
28 en 26 inch

Gazelle buitenbanden
vanaf 24,95

Nu bij elke Gazelle buitenband
de binnenband voor 5,00

Nu bij aankoop van een Vredestein
Perfect buitenband (antilek 80% minder
lek) binnenband gratis.

Nu voor elke portemonnee een fietsband.
Let wel dat een goede band

1. langer mee gaat
2. lichter loopt

(dit merk je heel goed)
3. gemakkelijk te (de) monteren
4. meertietsplezier
5. zeer slijtvast en duurzaam

Voor elke fiets de juiste fietsband komt
naar:

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP- VERHUUR• REPARATIE
DeatórvanGajato- Vico-Union-Giant-Sparta-mot

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

Piekfijn
vleeswarenfest/ijn

•*(V^^**^

£ -̂*!ffHl s~m*r%^=«H—. •> ^i

Kiesmaaruitl
Elke week andere soorten vleeswaren

naarkeuzevoor
één piek per 1 00 gram.

Deze week

• Corned Beef • Schouderham
• Ardenner Boterhamworst • Zure Zult

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

KEURSLAGER

Restaurant-Café 'DE ROTONDE' Kerkstraat 3
Vorden (0575) 55 15 19

donderdag-BOERENKOOL of HETE BUKSEM-rfwippotdag
Lekkere éénpans-gerechtcn met alles erop en eraan voor 17,50. Afhalen 15,00

VRIJDAG-KOOPAVONDMENU
Vrijdag rocrgebakken kalkoenfilet niet groente in een zoetzurc saus. Usjc of koffie

toe 18,50. Wordt vanaf 12.00 uur geserveerd. Hoofdgerecht afhalen 16,50.

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

*
*

^f 1970 15 november 1995 ^f

25 jaar DIJKERMAN VORDEN
EEN BEGRIP IN BLOEMEN

Wij hebben ZILVER 'met STER' gehaald
en gaan door voor GOUD

Donderdag t/m zaterdag feest voor alle klanten • ^ ^ A ,

STERAKTIES ^

* 1 bos Roosjes (i o stuks) 5,95

* 1 bos Chrysanten (herfstkleuren) 6,50

* Kerstster (tafelmodel) 5,95

* prachtige Cyclaam (kwaliteit D 4,95

Zaterdag 18 november vanaf 10. 00 uur ,̂ ^̂

STER DEMONSTRATRICE
SFEER EN GEZELLIGHEID MET O.A. ADVENTSBLOEMWERK

Voor iedere klant tijdens deze aktieperiode
een leuke STERVERRASSING

en voor iedere 25ste klant gratis
een STERBOEKET of

WW een STERBLOEMSTUK
M t.w. van f 25,00

(AANBIEDINGEN OP - OP)

BLOEMENSPECIAALZAAK

/

f k £

dijkarman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. (0575) 55 13 34

25 JAAR FLEURIG & GROEN

*

*



Bij elk 1-persÖCns dekbed een
kussen of een 1 persoons-dekbed-
overtrek GRATIS t.w.v. f 49,=*

Bij een 2-per£uons of Lits Jumeaux
dekbed zelfs 2 kussens of één dekbed-
overtrek GRATIS tw.v. ƒ 79,=*

In plaats vanTen gratis dekbedovertrek of
kussen(s) kunt u ook uw oude synthetische
of donzen dekbed laten reinigen*

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN DONZEN DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met een 100%
katoenen tijk en met een polyesther
hollow fiber vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 119,=
200/200 van 169,=
240/200 van 199,=

nu 79,=
nu 109,=
nu 149,=

Donsdekbed, kwaliteit 90% witte
originele ganzedons. In kassette uit-
gevoerd, dus nfülbaar.

1-persoons 140/200 van 499,= nu 299,:
2-persoons 200/JK) van 599,- nu 399,:
Lits Jumeaux 240™0 van 699,= nu 499,=

Synthetisch 4-seizpenen dekbed met 4-Seizoenen donsdekbed, kwaliteit
100% katoenen tijk en een polyesther 90% witte originele ganzedons.
hollow fiber vulling. In carré stiksel.

1-persoons 140/ 200 van 219,= nu 179,=
2-persoons 200/200 van 339,= nu 279,=
Lits Jumeaux 240/ 200 van 359,= nu 299,=

1-persoons 140/200 van 599,= nu 399,=
2-persoons 200/200 van 899,= nu 699,=
Lits Jumeaux 240/ 200van 1099,= nu 899,=

WOLLEN DEKBEDDEN

Wollen 4-seizoenen dekbed van 100%
scheerwol en een 100% katoenen tijk.

1-persoons 140/200 van 299,= nu 199,=
2-persoons 20^00 van 369= nu 269,=
Lits Jumeaux 2^ÜKOO van 439,== nu 349,=

Wollen 4-seizoenen dekbed van
PARADIES met een 100% katoenen
tijk.

1-persoons 140/200 van 399,= nu 299,:
2-persoons 200/ 200 van 599,= nu 499,:
Lits Jumeaux 240/ 200 van 699,= nu 599,=

Deze aanbiedingsdekbedden zijn allemaal ook leverbaar in extra langt 140 x 220 en 240 x 220 cm.

Verder hebben we een grote partij restanten dekbedden in alle maten. In dons, wol en syn-
thetisch. Al deze dekbedden zijn waanzinnig goedkoop. Kortingen van 20% tot halve prijs!

Aktie geldig tot

30 november '95,

zolang de

voorraad strekt BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 - Zutphen - 0575-512816

'Of de helft van de waarde in contanten.

KWALITEIT IN HUIS
Ing. G. Spiekstra spreekt op 24 november
om 14.00 uur in Dorpscentrum Vorden
over 'passende huisvesting voor
ouderen'.

De gezamenlijke Ouderenbonden.

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

Toneeluitvoering
T.A.O. Wildenborch

op vrijdag 24 en
zaterdag 25 november a.s.

gespeeld wordt het blijspel, in dialect:

Drie dooie
dienders

door Maximiiian Vitus

aanvang 20.00 uur
Kapel Wildenborch

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 552219

Jansen & gal
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind.terrein Revelhorst
n (0575) 52 28 16

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in oon oogwenk!

MijterSteam is een handige
machine, waarmee u jnel en

grondig zélf meubelrtoffflring
of vlnerbedekking kunt reinigen.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd uoor par-
ticulieren on verenigingen.
Minimumprijs f 8,60 voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding briewen onder nr, ot In-
lichtingen f 2,50 extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.SO administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
les worden bij eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel al-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• GEVRAAGD in gezellig ge-
zin met 5 kinderen (1-6 jr.) 2
kinderverzorg(st)ers (nan-
ny) evt. echtpaar of moeder-
dochter voor 3 dagen per
week, intern in mooie omge-
ving Achterhoek ged. huish.
hulp aanwezig. Veel ervaring
met en liefde voor kinderen
vereist. Leeftijd: vanaf 30 jr.
Tel. 0575-556939 (alleen 's a-
vonds bellen tussen 20.00-
22.00 uur).

• GEVRAAGD in mooie om-
geving Achterhoek nabij Vor-
den zelfst. hulp in de huish.
(vrl) voor 6 dagen in de week
(alleen 's zondags vrij). Ruime
ervaring met huishouding ver-
eist. Leeftijd: min. 30 jr. Tel.
0575-556939 (alleen 's a-
vonds bellen tussen 20.00-
22.00 uur).

• TE KOOP: schitterende ro-
de trouwjapon, tevens zeer
geschikt als gala-/avondjapon.
Maat 40, éénmaal gedragen.
Prijs: f 895,-. Tel. na 17.00 uur:
553939.
• TE KOOP: consumptie-
aardappelen (Surprise} en
boerenkool. G.J. Steenblik,
Nieuwe n hu is we.g 4, Vorden.
Tel.(0575)461770.

• TE KOOP: Jack Russell
pupsgeb. 1-11-95. Tel. (0573)
453001.

• Voet- en llchaamsreflexo-
logie. Tevens ontspannings-,
energetische- en polariteits-
massages. Anneke Filius. Tel.
(0573) 45 38 60.

• TE KOOP GEVRAAGD: ka-
vel bouwgrond of vrijst.
huis min. 800 m*. Tel. (0543)
531108.

• TE KOOP: wegens over-
compleet een aanhanger 2x1
m x 35 cm, torsi geveerd, als
nieuw. Tel. (0575) 55 23 47.

• GEZOCHT: woonruimte
voor 1 persoon in Vorden,
eventueel ook buitengebied.
Tel. (0575)55 1050.

• Stalen design bureau
150x75 cm, grijs mei 2x3 af-
sluitbare witte laden f 125,-;
wit Ikea bergmeubel 200
cm breed f55,-. Tef. (0575)
522362.

• Amnesty International:
kaarsen, T-shirts, kaarten en
veel meer cadeautjes zijn te
koop na tel. afspraak bij Marti-
ne. Tel. 552458. U steunt er te-
vens ons werk mee.

• TE KOOP: 2 duiven- of kip-
penhokjes afm: 1 '/2x2 mtr. en
2x3 mtr. en een Samtron kleu-
renscherm voor de PC. B.
Mullink, Ganzesteeg 7, Vor-
den. Tel. (0575) 556784.

• Inboedel-verkoop! Zater-
dag 18 november van 11.00-
15.00 uur. Nieuwstad 45, Vor-
den.

Kerstkaarten

Drukkerij
WE E VER S

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

M^••[••[•[•t
rL'AM/M'JrJ

BEATRIXPLEIN e DORPSSTRAAT4!
7031 AJWEHL 7251 BBVOHDEfJ:
lol .0934 7-81378 lel:0575!-300fl|
••* MAANDAGS DE HELE OAQ GESLOTEN,



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG Donderdag 16 november 1995

57e jaargang no. 34

PolïtieVaria
Vorden

Fractievoorzitter Ab Boers (CDA) over gemeentelijke herindeling:

Op het terrein van voetbalvereniging
Socii werd maandag 6 november een
ATB-fiets weggehaald. Verder had er
die dag een aanrijding met lichte ma-
teriele schade plaats op het lebbink.
Een 30-jarige vrouw reed met haar
wagen in de richting van de Burge-
meester Galleestraat en botste tegen
een aanhangwagen die aan de rechter-
kant van de weg geparkeerd stond. De
vrouw werd verblind door de zon en
zag daardoor de aanhangwagen over
het hoofd.
Op de kruising van de Deldcnseweg
en de Hamminkweg knalden dinsdag
7 november twee personenwagens te-
gen elkaar aan. Een 60-jarigc man uit
Vorden reed met zijn auto op de Del-
denseweg. Toen hij rechts de Ham-
minkweg wilde inslaan, knalde hij
met zijn wagen tegen een auto die
linksaf de Deldenscwcg indraaide.
Dit voertuig werd bestuurd door een
23-jarige vrouw uit Vorden. Beide
auto's liepen lichte materiële schade
op.
Op woensdag 8 november werd er in-
gebroken in een vrijstaande woning in
Kranenburg. De dieven kwamen h i n -
nen door een ruit in te slaan. Nadat de
gehele woning was doorzocht gingen
ze er vandoor mei een cd-speler, een
spelcomputer een een geldbedrag van
tweehonderd gulden. Ook werd er die
dag ingebroken in een woning aan de
Almenscweg. De dieven namen hier
echter niets mee.
Op de kruising van de Nicuwstad en
de Beatrixlaan botste zaterdagoch-
tend een brandweerwagen tegen een
personenauto. De brandweerauto
reed op de Nieuwstad en maakte ge-
bruik van zwaailicht en sirene en was
op weg naar een brandmelding. Bij de
kruising met de Beatrixlaan botste de
wagen tegen een personenauto op die
van rechts kwam. De 57-jarigc chauf-
fcusc uit Vorden had de brandweer-
wagen te laat opgemerkt. De auto van
de vrouw werd zwaar beschadigd. De
brandweerwagen liep lichte materiële
schade op. Later bleek dat het om een
loos alarm ging.
Verder werd er het afgelopen weck-
end ingebroken in een bedrijf aan het
Hoclinkhof. De dieven forceerden het
slot van de voordeuren gingen er van-
door met een fax, een laptop en een
printer. Tot slot werd er in de nacht
van zaterdag op zondag een ruit ver-
nield van de Tuunte.

Politie waarschuwt
voor werkwijze
thuiswerkbedrijven
De politie waarschuwt de inwoners
van Vorden tegen de werkwijze van
twee thuiswerkbedrijven die onlangs
adverteerden in het Gelders Dagblad.
De twee bedrijven waren op zoek naar
thuiswerkers. Een inwoonster van
Vorden reageerde op één van de twee
advertenties een kreeg ccn brief waar-
in men haar verwelkomde en veel
geld in het vooruitzicht stelde. Afhan-
kelijk van tijd en inzet was de op-
brengst tussen de 500 en 3.500 gulden
per maand. De vrouw moest allereerst
tien gulden overmaken en zou dan een
Thuiswerkers Handleiding opge-
stuurd krijgen. Nadat ze het geld be-
taald had, kreeg ze de handleiding
thuis gestuurd. Hierin roept het be-
drijf nieuwe thuiswerkers op om op
dezelfde wijze te gaan werken als zij
gcdiian hadden. Volgens de politie
kan er weinig tegen dit soort praktij-
ken gedaan worden, omdat de beide
bedrijven geen dingen beloven die zij
niet nakomen.

Roemenië-avond
De Werkgroep Parlncrgcmeenten
Oost-Europa, die namens de Vordcn-
sc kerken de contacten onderhoudt
met partncrgemeentcn in Duitsland,
KIcin-Jocgoslavic en Roemenië, or-
ganiseert op maandag 20 november
ccn Roemenië-avond in het Achter-
huus. De groep die deze zomer de
partncrgcmeente in het Roemeense
Sighct heeft bezocht, zal een video-
film draaien en vertellen over de op-
gedane ervaringen. Daarnaast wordt
er verteld over de situatie in de andere
twee partnergemeentcn in Duitsland
en Klein-Joegoslavië,

'Het college moet een actiever beleid gaan voeren'
Het gesprek met fractievoorzitter
Ab Boers van het CDA heeft plaats
op het gemeentehuis. Om precies te
zijn op het kantoor van wethouder
Dorien Mulderije van de VVD. Het
is maandagavond en de wethouder
is afwezig. Haar kantoor is derhal-
ve een mooie locatie om eens uitge-
breid stil te staan bij de samenwer-
king tussen de twee coalitiepart-
ners. Volgens Ab Boers (48) ver-
loopt deze uitstekend. 'De twee wet-
houders kunnen zeer goed met el-
kaar opschieten en zijn op allerlei
terreinen heel voortvarend bezig.
Alleen op het gebied van de ge-
meentelijke herindeling neemt hel
college in mijn ogen een te afwach-
tende houding aan. Dat is iets waar
ik me ernstige zorgen over maak.
Het wordt tijd dat het college die
schroom van zich afgooit en actief
gaat praten met omliggende plaat-
sen. Anders worden we straks door
het rijk of de provincie gedwongen
ergens mee te fuseren. Het initiatief
moet in eerste instantie bij de ge-
meente zelf liggen', aldus Ab Boers.

Tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van twee weken geleden bleek
weer eens duidelijk dal de huidige
coalitiepartners - het CDA en de VVD
- het niet altijd met elkaar eens zijn.
Onderwerp van gesprek was de loca-
tie van nieuw te bouwen brandweer-
kazerne. De liberalen willen de kazer-
ne onderbrengen op het terrein van
Gemeentewerken aan de Enkweg en
de Gemeentewcrf verplaatsen naar
het Hoge. Het CDA vindt nieuw l iuw
van de Gemecntewerf aan het Hoge
op de plaats van de voormalige zuive-
ringsinstallatie veel te duur en ziet de
brandweerkazerne het liefst komen
op de hoek van het Wiemelink en de
Mispelkampdijk. Aan fractievoorzit-
ter Ab Boers de vraag of de c o a l i i u -
hiermee ccn eerste deuk heeft opgelo-
pen? 'Nee, zo snel gaat dat niet. Inte-
gendeel. De samenwerking tussen
beide partijen loopt uitstekend. De
twee wethouders kunnen zeer goed
met elkaar opschieten en zijn op aller-
lei terreinen heel voortvarend bezig.
En ook over de nieuwbouw van de
brandweerkazerne zijn we het in t ei te
ook met elkaar eens. Beide partijen
vinden dat de huidige locatie te klein
is en dat nieuwbouw uiteindelijk beter
uitpakt dan verbouw. Alleen over de
locatie zijn wc het niet eens. Maai dal
kan toch. Je moet zoiets op basis van
goede argumenten uitvechten.'

- Maar ha CDA is toch de grooiste
partij. Uiteindelijk gebeurt er toch
wat jullie zeggen,
'Nee, zo werkt het niet. Het CDA
heeft ook maar vijf van de dertien ze-
tels. Wat dat betreft zullen wc net
zoals de overige fracties de andere le-
den van de gemeenteraad door middel
van argumenten moeten zien te over-
tuigen. Maar laten wc niet teveel op
de zaken vooruit lopen. In de gemeen-
teraadsvergadering van twee weken
geleden hebben we slechts gcko/.cn
voor nieuwbouw. In feite ging het
daar nog helemaal niet over de nieu-
we locatie van de brandweerkazerne
in Vorden'.

- Was het verstandig van het
om gelijk al drie nieuwbouwlocaties
te noemen'.'
'Zoiets kan geen kwaad. Alleen had
het college erbij moeten zeggen dat de
keuze uiteindelijk op één van deze
drie locaties zou vallen. Doordat de
drie locaties in het raadsvoorstel ge-
nummerd waren, onslond er echter
onnodige paniek. Veel mensen trok-
ken de conclusie dat wij in de raad al
definitief gingen kiezen vooreen be-
paalde locatie. En dat was dus niet het
geval. Want het ging slechts om de
keuze nieuwbouw of verbouw. Niet
meer en niet minder. Het college gaat
zich nu eerst buigen over de verschil-
lende mogelijkheden en zal daarna
pas met ccn definitief voorstel komen
over de nieuwbouwlocatie van de
brandweerkazerne. En ik denk dal het

niet onverstandig is dat het college
voor die tijd eerst gaat praten met het
comité 'Wiemelink? Nee!' en de jon-
gelui die dagelijks gebruik maken van
de skatcboardbaan aan het Wieme-
l ink . Door vroegtijdig mei hen te gaan
praten voorkomen ze ccn hoop pro-
blemen.'

- Zijn de bezwaren van de jongelui en
het comité 'Wiemelink? Nee!' volgens
u weg te nemen.
'Ik denk het wel. Het grootste pro-
bleem is dat door de nieuwbouw het
spccltcrrcin van de jeugd wegvalt.
Maar je kunt in mijn ogen dit speeltcr-
rein heel gemakkelijk opschuiven.
Aan het Wiemelink is nog genoeg
speelruimte over. Ik denk dat wc de
skateboardbaan gewoon daar naar toe
moeien verhuizen. Verder heeft de ge-

meente grote plannen met Vorden
Noord. Aan de overzijde van het Mis-
pelkampdi jk komen straks woningen
en ook daar zullen weer groenzoncs
gecreëerd worden. Ik ben dus he le-
maal niet zo bang dat er straks hele-
maal geen speclvcldjcs meer zullen
zijn. Zo'n vaart gaat dat niet lopen.'

- Laten we fier eens hebben over de
toekomst van kleinere gemeenten in
Nederland. Denkt n dat Vorden over
tien jaar no% bestaat als zelfstandige
gemeente?
'Dat is ccn moeilijke vraag. Dat zal de
l i j d leren. Maar je moet als kleine ge-
meente niet de indruk hebben dat je
alles alleen af kan. Want dan loop je
voorbij aan het feit dal de maatschap-
pij steeds ingewikkelder is geworden.
De regels die v a n u i t Den Haag en het

provinciehuis in Arnhem op ons af
komen worden met de dag complexer.
He! is daarom erg belangrijk om als
gemecnic toch de deskundigheid in
huis te hebben waardoor je op vragen
van burgers een goed afgewogen ant-
woord kunt geven. Het probleem is
echter dat het voor een kleine ge-
meente veel te duur is om op allerlei
terreinen specialisten in huis te heb-
ben. Daarom vind ik ook dat je op dat
gebied de krachten zoveel mogelijk
moet bundelen. En ik denk dat je daar-
om op een gegeven moment niet om
een fusie heen kan. Hel kabinet geeft
dat zelf ook aan en vee! gemeenten in
Nederland zijn al met elkaar aan het
praten hoe ze samen kunnen gaan
werken.'

- Maar op het gemeentehuis van Vor-
den is hei \\'at dat betreft uiterst stil.
'Dat ben ik met u eens. Het college
neemt in mijn ogen ook ccn te af-
wachtende houding aan. Dat is iets
waar ik me ernstige zorgen over
maak. Het wordt tijd dat het college
die schroom van zich afgooit en actief
gaat pralen met omliggende plaatsen.
Anders worden we straks door het rijk
of de provincie gedwongen cniens
mee ie fuseren. En dat kan natuurl i jk
niet de bedoeling zijn. Het ini t ia t ief
moet inccrsie instantie bij onszelf lis:-
gen. Bij de Algemene Beschouwin-
gen wilcn wij het college ook vragen
ccn veel actiever beleid te gaan voe-
ren. Ze moeten meer de boer op. En
daarbij ook kijken buiten de regio Ste-
dendriehoek waar Vorden toe be-
hoort. Dit omdat staatssecretaris Van
der Vondcrvoort van Binnenlandse
Zaken onlangs heeft gezegd dat er
best fusies mogen worden aangegaan
met gemeenten buiten de regio's
waarvoor eerder gekozen is. Voor
Vorden betekent dat dus dat er ook
augesduwcn kan worden bij gemeen-
ten die binnen de Regio Achtcrhhoek
vallen. Daarbij moet u denken aan
Ruurlo, Hengelo en Steendcrcn. Dal
zijn na tuur l i jk plaatsen die u i t s tekend
bij Vorden passen. Veel beter dan Zut-
phen. Want daar ben ik eigenlijk een
beetje bang voor. Als we niet uitkij-
ken missen we straks de boot en wor-
den we door de provincie aan Zutphen
toegevoegd. En dat moeten we voor-
komen. Want het stedelijke karakter
van /Ai tphcn pas helemaal n i e t bij hel
landelijke karakter van Vorden. Dan
passen Hengelo, Ruurlo, Gorsscl en
Lochcm veel beter bij ons.'

- Heeft het college gefaald?
'Nee, dat wil ik niet zeggen. Ze moe-
ten alleen wel ui tki jken dat Vorden de
boot straks niet mist. De gemeente
Hengelo is vergeleken bij Vorden al
veel verder. Ze durven daar ook hei
woord fusie in de mond te nemen en
op verschillende terreinen werki onze
buurtgcmecnic al heel nauw samen
met Zelhcm, Hummel» & Keppel en
Stecnderen. En zo zijn er al veel meer
gemccnicM in een veel verder stadium
dan Vorden. Zoiets ziet men in Den
Haag. Daarom moet de gcmccnle
Vorden uitkijken dat het niet te laat op
die r i jdende t re in springt.'

Buurt Ruurloseweg tegen
tegen Sorbo in achtertuin
De buurtbewoners aan de Ruurlo-
seweg zullen zich met hand en tand
verzetten tegen de komst van indu-
strie in hun achtertuin. De brief van
het college van Burgemeester en
Wethouders die op 4 november bij
hen door de bus gleed, kwam bij de
meeste van hen dan ook aan als een
donderslag bij heldere hemel. 'Wij
wonen hier voor de rust en de mooie
natuurschoon. Wij willen geen Sor-
bo of andere industrie in onze ach-
tertuin', zei woordvoerder Joop
van Druten dinsdagavond tijdens
de vergadering van de commissie
bestuur en ruimtelijke ordening
van de gemeente Vorden.

In verband met de mogelijkheid dat
de Nedac Sorbo Groep uit Vorden
vertrekt, hebben burgemeester en
wethouders de directie van dit bedrijf
gewezen op het feit dat er misschien

mogelijkheden zijn om het industrie-
terrein uit te breiden aan de oostzijde
van de Kcrkhoflaan. Burgemeester
E.J.C, benadrukt dinsdagavond met
klem dat hel in eerste instantie slechts
gaat om ccn voorbereidingsbesluit
'De volgende stap is pas dat we het
bestemmingsplan van het grondge-
bied gaan wij/ingcn. Maar zover zijn
wc nog lang niet. Door middel van dit
voorbereidingsbesluit wi l len we zo
vroeg mogelijk met onze ideeën naar
bui ten komen en met alle betrokken
rondom de tafel gaan zitten. Dat bete-
kent dus dat wc alle bezwaren bijzon-
der serieus zullen nemen', aldus Ka-
merling.
De Nedac Sorbo Groep heeft inmid-
dels de bouwaanvraag aan de
Nicuwstad ingetrokken. Dit deelde
burgemeester Kamerling dinsdag-
avond mee. De commissieleden zei-
den blij te zijn met het voorbcrci-

dingsbcsluit en gaven een positief ad-
vies aim het college. De heer M. Bak-
ker (D66) was van mening dat het so-
wieso tijd werd dal er zou worden ge-
keken naar uitbreiding van het indu-
strieterrein. 'Natuurlijk hoop ik dal
Sorbo in Vorden blijft, maar gezien de
kleine hoeveelheid bouwgrond die we
nog over hebben op het industrieter-
rein, moeten we haast maken met
nieuwe mogelijkheden van uitbrei-
ding'.

Geerken na 30 jaar
secretaris af
bij IJsvereniging
Dchccr J.F. Gccrken, ruim t le r t iy jaai
secretaris van de IJsvereniging Vor-
den, heeft maandagavond zijn funkt ic
neergelegd. Dat gebeurde lijdcns de
jaarvergadering van de \e ren ig i r i i ! .
Geerken is van men i n u: dat het hoog
tijd werd om voor een jonger iemarul
plaats te maken. Dat gebeurde in de
persoon van mevrouw Beek die vanaf

heden het secretariaat zal gaan run-
nen. Toch zal Gecrkcn nog een keer
bij hel bestuur terugkeren, alleen van-
wege het feit dat hij dan gehuldigd /a l
worden en bedankt /.al worden voor
de bewezen diensten.
Gccrken is tevens de mede-oprichter
van de IJsvereniging, 'Hel idee om in
Vorden een ijsvereniging op te r ichten
kwam u i t Je koker van Herman Wes-
sclink, die desi i j t ls voorzitter u\\
hetNutsdepartement in Vorden. Ik /at
toen in het bestuur van hel Nuf a ldus
Gcerken die toen samen met M.
Groen - in die t l a u c n J i r e k t e u r van de
zuivelfabriek - de kar ging trekken.
Tijdens de jaarvergadering werden de
aftredende bestuursleden B. Maakle-
rink en A. Aakle r ink herkozen. Pen-
ningmeester H.L.M. Romeijndcrs liet
weten dat de financiële loesiancl van
de vereniging dusdanig redelijk is Jat
de tarieven het komende wintersei-
zoen op het zelfde peil kunnen b l i j v e n
als die van het. De kaartverkoop is
vanaf 22 november bij de plaatseli jke
ABN/AMRO. Het ligt in de bedoe-
l ing üat de ijsbaan voor l december
onJer water wordt ge/et.

Tuinkeuringen
De werkgroep Tuinkeuringen heeft
tijdens ccn goed bezochte bijeen-
komst in het Dorpsccnirum bij monde
van voor / i t te r B. Bekman de prijs-
winnaars bekend gemaakt van de
mooiste tuinen van Vorilen. Hr waren
drie categorieën. De uitslagen waren
als volgt; Grote tuinen: l fani. Van
Ark. Lulofswcg l : 2 fani. Brinkerhof.
Nijlandwcg 4; 3 fam. Harmscn,
Schim me ld ijk 14. Middcnmincn: l
htm. van /anclvoorl, Het Hoge 59 en
de fam. van Ark, Insulindclaan 62; 2
fam. Groot Bramel, P.van Vollenho-
\ehi;m 21 en de fam. te Velthuis, Sta-
tionsweg 6; 3 fam. Hictbrink,
Bcunkstcgc 4. Kleine t u i n e n : l fam.
Weustenenk, Molcnweg 21; 2 hun.
Kcttelcrij . Jebbink 48; 3 fam. Bus-
sink, Doeschot 8. Laurcns Tcniming
hield deze avond ccn lez ing over het
onderwerp ' Hoc houden we onze vo-
gels in de tu in ' . De tu in in de winter
beslist niet opruimen, zo adviseerde
hij.



NltTABO
KABELBOX

10 meter3 x 1.0 SCHROEF
met aambeeld

100 mmf 19,95
24,959.6 volt accu

compleet met
uurs lader

f 298,

17 oor
'3'3°-2/.00Uüf'

HAR
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575 - 461220

VLEESVEEBEDRIJF
„DE HUIKERT"

RUNDVLEESPAKKET: v a i skg
Malse biefstukjcs, mager braadvlees, poulct,
rundcrworst/-gehakt, socpvlees, rollade,
rosbicf, cntrccntc

VOOR f 14,95/kilo

Be! voor folder of informatie Angela Sasse of
Angela Taken: Tel. 0573-491202

Zonder locg«!ienclf hormonen ol rcMamen vun andere genees- of grocimicldelen.

Df
PERFECTE KEUKEN

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

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317 BOUWMATERIALEN BV

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

de blauwe hand

nieuwe kollektie aan siera-
den, sjaals, feestelijke kle-
ding, volkskunst, aarde-
werk...

(SCHEUR)-
KALENDERS

•-"'̂  """"X

DE VONK
evangelische boekhandel
Warnsveldseweg 98
7204 BG Zulphen
telefoon 0575-514569

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

KEUZEMENU voor 39,50
5 voorgerechten

5 hoofdgerechten

grand dessert

Tonny Jut:
AUTOSCHADE
1STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573) 45 11 61

OPENINGSTIJDEN:
dl. fm do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur:
zatvan9.00-15.00uur

TEGELHANDEL

muller-worden bu
plavulzen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

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

NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE!

OLDENHAVE ZORGT
VOOR BETROUWBAAR

INSTALLATIEWERK!
Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatie-
bedrijf. Betrouwbaar instaüatiewerk is een kwestie van

kennis, vakmanschapen ervaring. Mede door de snelle
technische veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-

date te blijven. We beschikken over een team goed opgeleide
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatiewerk,
Bel gerust voor een vrijblijvend advies of offerte.

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

INSTALLATIEBEDRIJF

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

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

Sfeervolle meubelen in
eiken en grenen vindt U

bij De Spannevogel,
meubel- en tapijtenhuis.

* 3000 m2 showroom
* vele aanbiedingen
* altijd voordeliger

SERVICE wordt bij ons met
een hoofdletter geschreven.

Cini;ig tol /icns hij

DE PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 1481

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

/EföfëSiiÉiU\ NEDERLANDSE VERENIGING
Sr^i^0&Sil^m VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Eurocasion
1 3 muundi'ii BOVAtï/hiisi.sgiirantiv umiymild mcl
Kurociisioii-Kuraiitk1 * APK-gckcurd * 14 dnj;i'ii om-
riiil^Hiniiit * ganinlk'zekcrlK'id in bijna hi-cl Europa
" geen kilumi'kThentrking * vervangende auto hij
ri'punilk' * aangesloten hij de Nat ionate A ulupas.

Met een occasion van

RU ES i N K
bent u altijd op de goede weg

Op zoek naar een bijzondere en
betrouwbare auto? Rij dan naar Ruesink in

Ruurlo, Enschede of Doetinchem.
Waar wij u dan graag een eind op weg

helpen, en waar wij gemiddeld meer dan
200 goedgekeurde occasions

van alle merken op voorraad hebben.

MOOIE JONGE OCCASIONS

IN RUURLO
Citroen Xantial. 8 SX grijs

Citroen ZX Furio rood

Citroen ZX 1.4 Avantage rood

Citroen ZX 1.9 D Reflex rood
Citroen ZX 2.0 16 V groen

Citroen BX Deauville wit

Citroen BX19 GTI zwart

Citroen BXCannes wit

Citroen AX11TGE blauw
Citroen AX First Impresslon groen
Citroen AX First D rood

Citroen AX 11 TG E wit

Citroen AX 11 E wit
FlatUnoJuste blauw
Mitsubishi Galant 1.8 rood

Peugeot 3091,4 blauw
Nissan Micra rood

Peugeot 205 Accent 1.1 rood

Ford Sierra 1.8 CL wit

Peugeot 405 grijs
Renault 19 TR rood
Peugeot 106 XT zwart

Honda Conserto rood
Opel Vectra 1.6 blauw
Subaru Jumbo groen

Ford Fiësta 16V blauw
Peugeot 40513V blauw

1993

1994

1994

1993

1992

1992

1992

1991

1994

1994

1993

1992

1989

1993

1990

1992

1992

1990

1988

1993

1991

1994

1993

1993

1992

1993

1992

35.000,-

29.500,-

25,950,-

26.500,-
37.250,-

18.750,-

25.250,-

16.950,-

20.500,-

21.000,-

19.950,-

15.500,-

9.750,-

18.250,-

14.750,-

19.950,-

14.500,-

12.950,-
8.950,-

25.500,-

16.500,-

25.900,-

23.9SO,-

21.950,-

10.950,-

25.250,-

28.500,-

CITROEN

RUIfSINK
RUURLO ENSCHEDE DOETINCHEM

RUURLO:De Venterkamp 11 -Tel.(0573) 45 20 04
ENSCHEDE: Kuipersdijk 14 - Tel. (053) 430 80 06

DOETINCHEM:Grutbroek6-Tel.(0314) 32 35 00

R U E S I N K

D E R E U Z E D E A L E R

V A N C I T R O E N

Bel voor nog meer interessante occasions
010-4472002 (circa 10 ct/min).



Fruitbomen
o.a.

APPEL, PEER, KERS,
PRUIM en PERZIK

VORDEN

Ruurloseweg 65a
7251 LB VORDEN

Herfststorm teistert
showroom HCI:

KAALSLAG IN

November heeft flink
huisgehouden bij HCI.

In onze showroom vallen de
prijzen als herfstbladeren. Deze

maand kunt u profiteren van
diverse sanitair-aanbiedingen*.

Kiest u voor een combinatie
van artikelen, dan krijgt u
daarbij een extra korting.

En dat voor sanitair van HCI!

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbrulk door
wekelijks de melersiand Ie noleren
en uw verbruik (hoe lager, hoo
beier) te vergelijken roet uw streef-
verbruik. Hou 't bij op da GAMOG-
materkaBrt.

Tjibal voor
6 nov, l/m

Bij een
jaar-
verbruik
ven:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

• : : i '
2000 m'
2200 m1

24W>m3

2600 mj

2800 m3

3000 m3

3300 mj

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 rn3

5500 m3

6000 m3

da week van: maandag
zondag 12 nov. 1935.

hoort een
streefve
bruik vo
de afge
pen wee 29-]0-'95
van:

18 m
23 m
27 m
32 m
36 m
41 m
45 m
50 m
54 m
59 m
63 m
68m
76 m
82 m
88m
95 m

102 m
113m
125 m
136 m

en een
toiaal
stroefver*
bruik sinds

ven:

41 m3

52 m3

62 m3

73 m*
B3m3

93 m3

103 m3

114 m3

124 m3

135 m3

144 m3

155 m3

171 m3

187 m3

201 m3

2\7 m3

233 m3

258 m3

285 m3

311 m3

Hot weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
nlgolopoti waek gemeten
tempo rot uren.

GAM G
Voor meer informatie of nog een
meterkaen, kunt u bellen mot één
van ome kantoren;
OOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 05*3 - 512 21Ï
ZEVENAAR : 0316 • 52 39 «7
ZUTPHEN :OS75-5<2«2<

Klassiek kunststof ligbad
Pure eenvoud en stijlvolle
uitstraling. Incl. overloop-

combinatie met waste.
Van ƒ 843,- nu voor

slechts ƒ 569,-
Leverbaar in de kleuren

wit, klassiek-wit,
pergamon, glacier, pistache

en bisque.

• 11

Comfortabel kunststof
douche-bad. Incl. handgrepen

in chroom en een heel
praktisch verzonken over-

loopcombinatie met waste.
Van ƒ 1.147,- nu nog

voor ƒ 775,- incl. BTW.
Leverbaar in de kleuren wit,

klassiek-wit, pergamon,
glacier, pistache en bisque.

Hoek douchebak
Incl. afwerkpaneel

van ƒ 968,-
voor ƒ 652,-
incl. BTW.

Leverbaar in wit en
pergamon.

-r
Wit Essen

badkamermeubel
Met zwart marmer

wastafelblad, onderkast,
spiegel, lichtelement en

aan beide zijden een
hangkast.

Van ƒ 5.877,- voor
ƒ 3.965,-incl. BTW.

Fraaie douchebak
Strak vormgegeven met

afgeronde hoeken.
Normaal ƒ 445,-
novemberprijs

ƒ299,- incl. BTW.
Leverbaar in wit, klassiek-
wit, pergamon, glacier,

pistache en bisque.

De actie 'kaalslag' geldt alleen in november. En omdat het vast storm
gaat lopen, kunt u maar beter snel even komen 'binnenwaaien'!

* Deze aanbiedingen gelden uitsluitend voor levering rechtstreeks aan de
consument en bij afname in 1995.

BouwCenter

ONS MAGAZIJN MOET LBEG !!!

A.s. zaterdag 18 november van
09.00 tot 16.00 uur

MAGAZIJNVERKOOP
van BANKSTELLEN (toonzaalmodellen)

KASTEN
KARPETTEN
COUPONNEN TAPIJT
GORDIJNSTOFFEN

met .
KORTINGEN van

20 tot wél 70%
Sla uw slag en kom naar ons magazijn
aan de Krashof (naast de Welkoop).

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel,: (0573) 45 12 39 - Fax: (0573) 45 36 94

HO, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

PANTALON
ESSENTIO /ZAFFIRI
katoen &
katoen stretch broeken
d/V kleuren

DEZE WEEK

HEREN winterkatoen
broeken
d/V kleuren

DEZE WEEK

modecentrum

Teuiiissen
ruurlo
dorpsstraat 22
tel. 0573-451438



SS. mode voor
het héle gezin

Nagekomen familiebericht

^ ^^

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Deze week laten wij de heren
niet in de kou staan!

Heren spijkerbroeken Denk Hemden
Stoere denimbroek met een prima pasvorm.
Onze normale prijs is fl. 39.95.

Deze week
slechts

Ruim vallend spijkerhemd.
Alleen in de kleur blauw.
Onze normale prijs is fl. 29,95.

Deze week
slechts

KolPulli
Mooi shirt met lange mouw en kol.
Diverse kleuren, ook verkrijgbaar
in kindermaten.
Onze normale prijs is (I. 15,00.

Deze week
slechts

Kindermaten
normaal v.a.
fl. 12,50

Nu v.a.

Polo Sweater
Sportieve sweater met knopen of met rits.
Onze normale prijs is fl. 45.00.

Deze week
slechts

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 15/11/95 T/M ZATERDAG 25/11 /95

L a n d b o u w - . . . .« - .« ,

2.mO
JUBILEUMBIJEENKOMST
Landbouwmaatschappij ZMO
Op 13 december a.s. houdt l andbouwmaatschappij
ZMO (voorheen GMvL) een
hcrdenkingsbi.jccn_kgm_st wegens haar 150-jarig
beslaan.
Plaats: Huscbiuskcrk. Arnhem.
Aanvang: 10.00 uur.
Sprekers: J.G. van I,CL-u urn. /MO-voorzit te r,

dr. J. Tori on w, Comnmsaris v;m de
Koningin in Gelderland.

Eregusi: Hare Majesteit Koningin Bciitrix,
beschermvrouwe v;m de ZMO.

Leden van ZMO afd. Vorden die deze bijeenkomst
wensen ie be/oekcn kunnen /ich tot maandag 20
november 12.00 uur aanmelden bij G. Schucrink,
tel. 551284.
(vertrek ca. 8.30 uur, terug in Vorden ca. 15.00 uur)

CD VAN Dl- W ) • } • K :
QUEHN - MADH IN IIIiAVEN

De al ler laats te keer deze roemruchte band
Met zang van Frcddy Mercury.

NU F. 42,90

ARTIEST VAN DE WEEK :
THE ROLLING STONES

Singles collection's F. 77,95 -
Voodoo Lounge F. 39,90 - Siicky Fingers F. 24,90

J u m p Back F. 39,90 - Black + Blue F. 24,90

NU VERKRIJGBAAR :
OME HENK'S GKOTEi SPEL

Lachen, gieren, b ru l l en met onze
Ome Henk. Incl. ins t ruc t i e cd.

NU P. 39,90

N Hengelo G, Raadhuisstraat 14, 0575-462511 . ̂
' O IMIII i - > ... - m • i i n a i i i i i i i i i i i i É' C

VROUWENRAAD
VORDEN

presenteert:

'Wouwen hoeven nief
a//es (medicijnen) fe
slikken'
o.l.v. mevr. H. van der Kwaak uit UtreaSt

Donderdagmiddag 23 november a.s., 14.00 uur in het
Dorpscentrum

Toegang voor iedereen 'GRATIS'.

Inlichtingen:
mevr. S. Kamerling, tel. 0575-551600.

Plotseling is uit onze vriendenkring weggeno-
men onze oudbuurman en vriend

GERRITNIJENHUIS

Albert Jan en Dina Nijenhuis
Henk Nijenhuis

GerritenüniHendriksen
Reinier Hendriksen

Gerrie en Bennie Enzerink

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning
{art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, en
b, de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden,
ligt vanaf 17 november 1995 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:

straat en huisnummer:
postko de/g em eente:

Autobedrijf Groot Jebbink
v.o.f.
Nieuwstad 36
7251 AJ Vorden

adres van de inrichting: Nieuwstad 36 te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een herstelinrichting voor motorvoertui-
gen en verkooppunt van motorbrandstoffen

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

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

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

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

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

e. enige belang hebbe^^d ie aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat i^pweest 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 29 december^95.
Zij die beroep instelle^unnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 14 november 1995

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de secretaris,
mr A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Voor nadere Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 0575-557484 (doorkiesnummer), fax 0575-
557444

• TE KOOP GEVRAAGD: g.o.h.
box. Tel. (0575) 55 23 69.

EXTRA GROTE
AMARYLLISBOL

HAANTJES
5,25

DIJEN 7,95
PER KILO

PER KILO

ER IS WEER VOLOP WILD

Poelier HOFFMAN

Ook C&K is

Albert Heijn

Met onze TOP 10
aanbiedingen:

V Mager Rundergehakt |Hollands|o ng
kilo van 13,98 voor O, 7 O

.5,00

.0,99

Verse Kip op schaal
ca. 1100 gram van B,2Q voor

Zwan Boterhamworst
100 gram voor

Zaanse Snijder gratis gesneden
800 gram wit - bruin - volkoren "i
van 2,41 voor l f

Rundertartaar
100 gram van 1,75 voor 0,99
AH Roomijs o QQ
diverse smoken liter van 4,99 voor O ƒ 7 J

AH Vruchtenmix
'/2 liter van 2,69 voor

Doyenné
aU Comice (lekkerste handpeer)
kilo van l ,99 voor

Page Ultra Keukenrol
2 stuks van 3,39 voor _

S) Pepsi Cola
l'/; liter van 2,29 voor

1,99

1,49

2,39

1,72

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo,
nu gezellig in de sfeer van
Sinterklaas.

DE

* vitrage

* groot assortiment gordijnstoffen
* modelgordijnen en draperieën

Uit onze uitgebreide kollektie gordijnen
hebben wij een selectie voor U
samengesteld in de meest aktuele kleuren
en dessins, die wij gratis voor U maken.

Als het om sfeervol wonen goat,
zit U goed

bij

PANNEVOGEL
MEUBEL-EN TAPIJTENHUIS

Ruurioseweg 2- Hengelo (Gld)
Tel.(0575)461484

Vrijdag 17 november
optreden van:

Big Billy &
de Baby's

Nederlandse hits in Smartrock
vanaf 21.00 uur in



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 16 november 1995
57e jaargang no. 34

Jan-Willem Elbrink wordt
nieuwe prins Deurdreajers

Kltictnist J(in-Wi!!e/n fcbrink gaat het komend seizoen de scepter zwaaien bij
kaffiavalsvereniging de Dcurdmijcrs in Vorden, f'rins Jan-Willem l kwam
zaterdagavond tijdens het prinsenbal in residentie de Herberg tevoorschijn uit
een grote vaas met tulpen. Het mono van Prins Jan-Willem is 'Op bloemen ga ik
prat, zeker metgerstenat'. Na zijn proclamatie installeerde Jan- Willem Elbrink
de Raad van Elf door middel van een corsage. Aan het prinsenbal werd verder
meegewerkt door de band reflex en de gebroeders A. en K. Nus. Ook de mini- en
juniorendansgarde onder leiding van Reina Groenendai traden op. Volgens
president Henk Groenendai wa.\ het een gezc'/li^c ttvnnd. 'Alleen viel de beiang-
stcllingmit tegen', vertelt hij. 'Maar hopen i ijk maken we dat in februari ruim-
schoots goed', aldus Groenendai Op 24 februari 1996 is er ook weer een kar-
navalsoptochi. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Henk Groenendai, Tel
552635.

NCVB
Tijdens de bijeenkomst van de afde-
ling Vorden van de Nederlandse
Christen Vrouwenbond houdt pastor
D. Booyink een lezing over haar werk
bij het ge vangen ïspastoraat aan de
Kruisberg in Doctinchcm.

Welfare
Mevrouw A. Groot Enzerink kreeg
dinsdagmiddag? november tijdens de
vergadering van de Welfare door
voorzitter Ezennan een oorkonde uit-
gereikt . Tevens kreeg ze namens het
hoofdbestuur een insigne opgespeld
voor tien jaar vrijwilligerswerk voor
de Welfare.

Toneel
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 novem-
ber geeft de Wildcnborchsc Toneel-
vereniging TAO haar jaarlijkse uit-
voering in de Kapel aan de Kapclweg
1. Dit jaar is gekozen voor de platte-
landskomeil ic 'Drie dooie dienders'.
Het sluk wordt gespeeld in het dialect
en handelt over drie vrijgczcllc broers
en hun nie t al te gemakkelijke huis-
houdster. Ze leven al jaren samen op
een afgelegen boerderijtje. Geen van
allen weten ze wat er in de wereld te
koop is. Op een dag gebeurt er iets op
de boerderij, waardoor hel leven van
de drie broers totaal gaat veranderen.
Genoeg stof voor a l le r le i komische sï-
tuaties op het toneel.

GENDA
NOVEMBER:
Iedere dag S WO V Open Tafel in de
Wchme.
Jeu de boulesbaan bij de Wchme
dagelijks geopend, infobijde
receptie.
15 ANBO Klootschieten't Oldc

Lettink
15 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen,
Wereldwinkel modcshow i n d e
Herberg

15 HVGWichmond.doc-avond
16 PCOB
16 HVGWildenborch, lezing

Thuiszorg met dia's
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen,
Kerslguirlandcs maken

20 VrouwcnclubMcdlcr
21 Ver. OudVorden,'Klankbeeld'
21 Soos Kranenburg 1300 jaar

Bisdom in zaal Schoenaker
21 NCVBPastorD.Booyink

Gevangenis-pastoraat
22 HVG Dorp, Sinterklaasavond
22 Welfare handwerken, Wchme
22 ANBOKlootschicten'tOldc

Lettink
23 PlattelandsvrouwcnProvinciale

h and werkdagen in Dorpscentrum
23 Themamiddag Vrouwenraad

Vorden in het Dorpsccntrum,
'Vrouwen hoeven niet alles te
slikken'

24 Voorlichtingsbijeenkomst van
ANBO.KBOen PCOB,thema
'kwa l i t e i t in hu i s ' in 'tStampcrtjc

24-25 ToneeluitvoeringT.A.O.
Wildcnborch

29 Soosmiddag Bejaarden Vierakkcr-
Wichmond, Ludgerusgebouw

29 ANBOKlootschicten'tOldc
Lettink

DECEMMR:
Jeu de bou^pian bij de Wehme
dagelijks geopend. Info bij de
receptie, leden.- dag open tafel bij de
Wchme. SWOV.
4 Vrouw^^lubMedlcr, Sinterklaas
5 Bcjaar^pkoosKrancnburg.St.

Nicolaas
6 Welfare handwerken, Wchme
6 HVGWichmondds.A.Walpot
6 ANBOKIootschictenbij'tOlde

Lettink
7 Bcjaardenkring, Dorpscentrurn

10 WintcrwandclingWildenborch
12 Plattelandsvrouwen, Provinciale

handwerkdagen in Dorpscentrum
13 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
18 HVGdorpKcrstfccstvanuitde

Fakkel
18 VrouwenclubMcdlcrKcrstfeest
19 SoosKranenburg.Kerstmiddag
l9NCBV,Kerstvicring
19 HVG Wichmond, Adventsvicring

samen met ouderen
20 Plattelandsvrouwen, Kerstviering

bij de Herberg
20 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink
20 Welfare kerstcemtactmiddag

Wehme
21 HVGWildenborch,Kerstfeest
21 Bejaardcnkring, Dorpscentrum

Kerst
27 ANBOKlootschietenbij'tOlde

Lettink

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Uw Volkswagen-Audi dealer
in uw regio

voor: kwalitatief onderhoud
snelle service
betrouwbare occasions
vervangend vervoer
mobiliteitsgarantie
reparatie en APK

NU APK levenslang gratis!

Altijd tot uw dienst in uw regio:

Servocar bv
Emmerikseweg 7
Zutphen
Tel. (0575) 58 05 80

Auöi

Garage G. Sloot
Tram straat 43
Lochem
Tel.(0573)254191

BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modem
compulerprogramma
omwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tol

het geheel helemaal
aan uw wensen vol-

doet.
Voor modem design...
F. Jansen Installatie*
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

Nieuwe shirts voor heren Dash

burg. galleestraat 58
Tel. (0575) 55 26 37

7251 EC Vorden.

uit seizoen wordt het eerste herenteam van Dash gesponsord door 'Sporteon Jan Schuurman' uit Borculo. Op de foto
v.l.n.r. staand: B. Vrieler (trainer/coach), J. Schuurman (sponsor), F. Voerman, R. Ellenkamp, S. Spaarwater, R. Liever-
dink, D. Vrieler (dweiler), en M. Bijenhof (teister). Zittend: H. Lcimk, D. van Maanen, J. Vrieler, K. liijenhof en R. te
Mcbcl.

Aantal inzendingen groter dan voorgaande jaren

Vogeltentoonstelling 'De Vogelvriend4

Het bestuur van de Vordense vere-
niging 'De Vogelvriend' toonde
zich dit weekend tevreden over de
expositie. Vergeleken bij voorgaan-
de jaren waren er dit keer bedui-
dend meer inzendingen.^u totaal
waren er 213 vogels te be^ntigen.
De vereniging telt 48 ledew en wat
verheugend is voor LDe Vogelv-
rieiul' met name het aantal jeugdle-
den neemt toe. Daardoor ndemt ook
de verscheidenheid aan ^Als toe.
Tijdens deze expositie waren voor
het eerst na jaren weer cultuurvo-
gels aanwezig.

Een gedeelte van de vogels voor deze
wedstrijd gaan binnenkort naar de
Kringwedstrijd in Eefde, daarna naar
Winterswijk waar de gewestelijke
wedstrijden worden gehouden. Tij-
dens deze exposilie is met toestem-
ming van het keurmeesters bestuur
van de ANBVV een proef genomen
met de keurlijst die ook wordt ge-

bruikt op de COM wedstrijden. De
keurmeesters in het Dorpscenlrurn te
Vorden waren: H.G. Asbroek, Henge-
lot postuurkanaries); J. Jacobs, Vra-
gcnder (parkieten en exoten) en J.H.
Menkehorst, Bcckum (klcurkanarics
encultuurvogels).
De uitslagen waren: l J. Bcrendsen
agap.personata hemelsblauw S2- 181
punten en Ie prijs agap.roseïcollis
cinnamon l ie h t zeegroen 92 punten.
Mooiste vogel hoofdgroep I: agapor-
nis roseicollis c innamon lichlzee-
grocn. W.A. Berendsen IE Glostcr
consort S4- 363 punten; IE Gloster
Consort S2- 180 punten. Mooiste v o -
gel hoofdgroep E Gloslcr consort 91
punten. C. Bink IE Grasparkiet lich-
tgroen 90 punten; l nagap , personata
lichtgroen 91 punten. Mooiste vogel
hoofdgroep I: grasparkïct lichtgroen
90 punten. H.L. Hannscn l E agap. fï-
schcric Hemelsblauw 91 punten;
B.Horsting l E Gloster Corona 90
punten; Riek Huctink l E zebravink

bruin 90 punten. Mooiste vogel hoof-
dgroep F: Zebravink bruin 90 punten.
H.Korenblik l E: rcc.witS2-181 pun-
ten; H. Lenselink I E bourkcs parkiet
90 punten; T.Nijenhuis l E: Isabcl
rood int. 51-91 punten; W.Pctcrs l E:
KL.5 Barnards parkiet 91 punten; l E
KI.5 pruimkopparkiet 91 p i i i i i m .
J.Schrijvcr l E putter wildkleur
S2-178 punten; l I - i p u t t e r wi ldkleur
90 punten. Mooiste Hoofdgroep G:
pu t t e r wildkleur 91 punten. G. Scliu
macher : IE Rood schimmel 51-91
punten. Mooiste vogel Hoofdgroep
D: Rood schimmel 51-91 punten.
G.H. Slagman: l E: Yorkshirc 90 pun-
ten; 1 1 - ; border 90 punten(2x); J.Slag-
ï i K i n l E scotch f iu icy W punlen; I K
border 90 punten (3x); IE laclului l
phaeo91 punten.
Clubklassemcnt 5 bcsie vogels E.K.:
l J.Berendsen 453 punten; 2
GJ.Schumacher 452; 3 W.A. Berend-
sen 451; B.A.M. Horsting 451 en
J.Slagman met 451 punten.

Informatiemiddag
over project
kwaliteit in huis
Onderde naam 'Kwaliteit in huis' is
in 1995 door de landelijke ouderen-
bonden en de Gehandicaptcnraad ge-
meenschappelijk een actieprogram-
ma gestart dal tot doel heeft om woon-
consumenten te informeren over aan
pasbaar bouwen en verbouwen. De
Vordense ouderenbonden hebben ge-
zamenlijk de bouwkundige initiatief-
nemers van dit actieplan uitgenodigd
om tijdens een voorlichtingsbijeen-
komst de leden en overige belangstel-
lenden op de hoogte te stellen van hun
visie op geriefelijk wonen. Dit ge-
beurt op vrijdagmiddag 24 november
in het Dorpsccntrum. Oorzaak van
deze actie is het feit dat in slechts vier
procent van de Nederlandse w c n i n -
gen voorzieningen zijn aangebracht
die zelfstandig wonen voor ouderen
en mensen met een functicbepcrking
mogelijk maken. De besturen van de
landelijke ouderenbonden en de Ge-
handicaptcnraad constateren dat de
explosieve groei van het aantal oude-
ren niet is op te vangen met het huidi-
ge volkshuisvestingsbeleid. Zij plei-
ten voor aanpasbaar bouwen en te-
vens achten zij renovatie en aanpas-
sing van de bestaande woningvoor-
raad noodzakelijk.

Collecte
De collecte voor verstandelijk gehan-
dicapten heeft in Vorden f 8.250,40
opgebracht. De organisatie bedankt
alle collcetanten voor hun medewer-
king.

voorstelling op woensdagmiddag 22
november. Mensen met vervoerspro-
blemen kunnen bellen met (0575)
521105 of (0575)520697.

Plattelandsvrouwen
De Warnsvcldsc afdelingen van de
Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen en de Landbouw Maat-
schappij Zuid Midden Oost houden
vrijdagavond 24 november in de Bog-
gelaar de jaarlijkse toneclavond. Op-
gevoerd wordt het blijspel 'De ver-
welk te begonia'. Voor ouderen is de

Vrouwenraad
De Vrouwenraad te Vorden houdt
donderdag 23 november een presen-
tatie over geneesmiddelen. Dit onder
het motto 'Vrouwen hoeven niet alles
te slikken'. Deze bijeenkomst vindt
p laa ts in het Dorpscentrum. De lei-
ding op deze avond is in handen van
mevrouw H. van der Kwaak uil
Utrecht. De toegang is gratis. Voor in-
l icht ingen kan men bellen met me-
vrouw Kamerling (0575) 55 1600.

Nieuwbiljarttenue

Jong Gelre
De afdeling Vorden varTJong Gelre
houdt vrijdagavond 17 november in
het Dorpsccntrum de jaarvergadering.
Bij de bcstuursvcrkiczing stelt Freddy
Dijkman zich niet herkiesbaar en In-
grid Huurneman wel. Op de agenda
staat verder de begroting 1996 en een
terugblik op de revue die onlangs
werd gehouden.

Het kaderteam van biljartvereniging KOT Vorden is door de vereniging in het
nieuw gestoken. Het team .speelt op de Nieuw stad 13 bij Ca f c U enk.



AQEMEENTEft ULLETINy ORDEN

ïKWfiKGW^^
• Telefoon gemeente:
(0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente:
(0575) 55 74 44.
UHetgemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek: (ter
image liggende stukken)
dinsdag van l'3.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tol 12.00
uuren volgens afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
hetgemeenteh nis.

? WT MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt van 17
november tot en met 1 5 december 1 995 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41 , lid l ) van:
de heer J. Reesink, Enkweg 4, 725 1 EW Vorden, voor het wijzigen van een her-
stelinrichting voor motorvoertuigen annex spuiterij op het perceel Industricwcg
5 te Vorden.

•

•'

!« VERGADERDATUM
COMMIISSIE MILIEU,

WELZIJN, PERSONEEL
EN FIN ANC!EN

Abusievelijk is in Gcmccntcbullctin
vermeldt dat de commissie m i l i e u ,
welzijn, personeel en financiën op
woensdag 15 november 1995 om
19.30 uur in het gemeentehuis verga-
dert.
Dit moet zijn donderdag 16 novem-
ber 1995. Het aanvangstijdstip is
ongewijzigd: 19.30 uur.

UUR VOLKSTUIN
m
Door opzegging van de huur door de
huidige gebruiker komt per 1-1-1996
een achter het perceel Berend van
Hackfortweg 33 gelegen volkstuin
voor verhuur beschikbaar. Het terrein
is ongeveer 65 m2 groot. Het huurbe-
drag per I januari 1996 bedraagt
f 31,50 per jaar.
Indien u interesse heeft in huur van
het perceel voor volkstuindoeleinden
kunt u dit kenbaar maken bij de heer
P. van Dijk van de sektor grondge-
bied, doorkiesnummer 557487. Wij
zullen bij voorkeur aan een omwo-
nende verhuren.

ERINZAGELEGGING
ONTWERP-

VERORDENING
STIMULERINGS-

BIJDRAGE RIOLERING
1995

Vanaf heden ligt ter gemeentcsccrcta-
rie, afdeling bestuur, en in het kantoor
van het zuiveringsschap (Licmersweg
2 te Doctinchcm) ter visie de ont-
werp-Verorden ing stimuleringsbij-
drage riolering 1995, met toelichting,
van het Zuiveringsschap Oostelijk
Gelderland.
Ingezetenen en in het gebied belang
hebbende natuurlijke personen en
rechtspersonen kunnen gedurende de
termijn van tcrvisielegging hun ge-
motiveerde opvattingen omtrent het
te nemen besluit schriftelijk kenbaar
maken aan het Dagelijks Bestuur
(Postbus 148,7000ACDoctinchem).

WERKZAAMHEDEN
JOOSTINKWEG

In verband met hcrstraaiwcrkzaamhe-
den van het gedeeltevan de Joostink-
weggelegen tussendc Oude Zutphen-
seweg en de Wilmerinkweg, zal dit
gedeelte afgesloten zijn voor alle ver-
keer vanaf heden tot en met 17
november 1995 of zoveel korter of
langer als nodig is.

ERGUNNINGENf
Op l november 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- de heer A. Dijkgraaf, Koeweg 2 te

Ernst, voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van
vlees en vleeswaren op de vrijdag-
morgen voor de periode van 30
november 1995 tot en met 30
november 1996 op de parkeer-
plaats aan de Dorpsstraat in Wich-
mond.

Op 7 november 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- de heer W.M.M, de Leeuw voor

het plaatsen van een met folie
afgedekte overkapping op het per-

ceel Ruurlosewcg 65a te Vorden;
- de heer J. ten Brinkc voor het bou-

wen van een garage/bergruimte op
het perceel Zutphenseweg 121 te
Vorden;

- de heer S. van der Meulen voor het
bouwen van een kapschuur op het
perceel Kapelwcg 12 te Vicrakkcr;

- de heer D.A. Lcnsclink voor het
bouwen van een erker op het per-
ceel Prins Bernhardweg 15 te Vor-
dcn;

- H. van Dinther Bouwbedrijf B.V.
voor het inpandig bouwen van een
gcldautomaatru imtc op het perceel
Zutphenseweg 22 te Vorden;

- de heer A. Walgcmoet voor het
bouwen van een erker op het per-
ceel Prins Bernhardweg 11 te Vor-
dcn;

- de heer H.A.S. Heuvelink voor het
bouwen van een woning op het
perceel de Koppel 2 te Vorden;

- mevrouw A.C. Ottens-Schrcuders
voor het bouwen van een berg-
ruimte op het perceel Beatrixlaan 7
te Vordcn;

- de heer J.A. Ambergcn voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel Addinkhof 2 te Vorden;

- de heer A.G.F. Lichtenberg voor
het slopen van een stalen loods op
het perceel Hamclandweg 39 te
Vorden;

- het dagelijks bestuur van het
watcKchap IJsselland-Baaksc
bec^Bbor het vellen van 0,28 ha
popuner op het perceel Okhorst-
weg te Vorden;

- het dagelijks bestuur van het
wate*chap IJsselland-Baaksc
bee^Mor het vellen van 0,48 ha
popuner op het perceel Lankhors-
terstraatte Vorden;

- mevrouw H.J. Ravcnswaay-Pfalt-
zer voor het vellen van l beuk op
het perceel Ruurloseweg 103 te
Vordcn.

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 bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

SPORT-S
NIEUWS

V o c J b a l

Vorden l - Reunie l
Zondagmiddag moest Vorden aantre-
den tegen het op de 2e plek vertoefen-
dc Reunie. Voor Vorden altijd een las-
tige tegenstander. Na enkele weken
vanwege een blessure afwezig waren
Peter Hocvcrs en Frank Roiiwcnhorst
weer van de partij. Vorden trok met-
een ten aanval. In de 5e minuut had
men al succes. Bij een vrije trap lette
de achterhoede van Reunie te veel op
Mark v.d. Linden. Hierdoor kon Mark
Sueters fraai inkoppen: I-O. Hierna
golfde het spel op en neer en werden
van weerszijden weinig kansen weg-
geven. Na een half uur spelen ont-
stond er een handgemeen tussen een
speler van Reunie en Frank Rouwcn-
horst. Scheidsrechter Jeurink zag de
overtreding van de Reunie-speler
niet, maar wel die van Frank Rouwen-
horst. Frank kreeg de 'rode kaart'.
Voor Vorden toch een aderlating.
Voorhoedespeler Mark Sueters werd
opgeofferd voor verdediger Robcrt
Harmsen. Ondanks de vcldminder-
hcid kreeg Vorden toch de beste kan-
sen. De deze middag goed op dreef
zijnde Wilbcrt Grotenhuis zette vlak
voor het rustsignaal de bal voor. Hugo
Ditshuizen was er als de kippen bij en
scoorde met het hoofd: 2-0. Na de
theepauze bracht Reunie enkele aan-
vallers in het spel en werd de druk op
het Vorden-doel groter. Door on-
nauwkeurig schieten van Reunie, het
stugge verdedigen van Vorden en
goed kecpcrswerk van Marinho Bcs-
sclink konden doelpunten worden
voorkomen. Het aanvallen van Reu-
nie werd hen een paar maal bijna noo-
dlottig. Met snelle counters was Wil-
bert Grotenhuis enkele keren dichtbij
een treffer. Ook Dick Smit knalde kei-
hard nipt langs het doel. Vijftien mi-
nuten voor het cindsignaal werd Hugo
Ditshuizen binnen de beruchte lijnen
onderuit gehaald. Scheidsrechter Jeu-
rink zag hierin niets. Ei^^laler blok-
keerde Rob Enzcrink^n aanvaller
van Reunie. Tot verbazing van vriend
en vijand legde de scheidsrechter de
bal op de pcnaltystip. Ben Kadour
haalde u i t . Met een go^L safe voor-
kwam Marinho Bessel^Pcen doel-
punt. Vijf minuten voor het eindsig-
naal wist Ben Kadour toch tegen te
scoren: 2-1. In de 89e minuut werd
het zelfs 2-2 doordat Edwin Dijkman
van Reunie uit een scrimage de bal
over de docllijn drukte. Voor Vorden
weer een enorme domper. Zelf enkele
goede kansen missen en knullige
doelpunten tegen krijgen. Zondag
speelt Vordcn thuis tegen Vorden.

Uitslagen
Witkampers A l - Vorden AI 1-6; Vor-
den B l - DAVO B l 12-2; Vordcn B2 -
GS V BI 2-2; Veldhoek Cl - Vordcn
Cl 7-3; Vordcn Dl - Voorst Dl 5-3;
Dicrense Boys El - Vorden El I - I ;
Wilh. SSS E7 - Vorden E2 3-5; Vor-
den Fl -OekenFI 4-1; AZC F2 - Vor-

U I T N O D I G I N G
voor agrariërs voor de THEMABIJEENKOMSTEN:

PACHTWET, PACHTNORMEN en FISCALE ACTUALITEITEN
Zoals u weet is de Pachtwet ingrijpend gewijzigd. Wij, AccoN Warnsveld in samenwerking met de S.E.V.,

willen u graag uitleg geven over deze wijzigingen en hun gevolgen.

PROGRAMMA
Vanaf 19.30 uur Zaal open, ontvangst met koffie

20.00 uur Opening door de heer mr. G.R van Meijl FB (directeur AccoN vestiging Warnsveld)

20.10 uur Eerste inleiding "Wijzigingen van de Pachtwet" door mw mr. M J.C.M. Peters-Jansen (Juridisch adviseur AccoN)

20.45 uur Tweede inleiding
"Effecten van de gewijzigde Pachtwet op de bedrijfsontwikkeling en een toelichting op het nieuwe pachtnormenbesluit"
door de heer ing. HJ.M. Kortstee (S.E.V.'er in de Noord-West-Achterhoek)

21.15 uur PAUZE

21.35 uur Fiscale actualiteiten door de heer mr. J.D. van der Meulen (belastingadviseur AccoN vestiging Warnsveld)

21.50 uur Vragen- en discussieronde

22.30 uur Afsluiting

DEZE BIJEENKOMSTEN ZULLEN WORDEN GEHOUDEN OP:
16 november 1995 in Café-Restaurant "De Bok", Dorpsstraat 60 te Hall;
23 november 1995 in "De Pauw van Warnsveld", Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

U BENT VAN HARTE WELKOM.
De Gaikhorst 2 - Postbus 1004
7230 AA Warnsveld
Tel. 0575-522244 - Fax 0575-529411

den F2 0-2; Vorden F3 - AZC F3 0-8;
Winterswijk 2 - Vordcn 2 2-4; Vorden
3 - Doctinchcm 4 5-0; Vordcn 4 -
VIOS Bcltrum 3 0-4; Rietmolen 6 -
Vordcn 6 l-2.

Programma
Gorssel A l - Vordcn A l ; Vordcn B l -
Activia B l; Vorden B2 - Baaksc Boys
B l; Meddo C l - Vorden C l; Erica 76
Dl - Vorden Dl; Vordcn El - Wilh.
SSS El; Be Quick E2 - Vordcn E2;
Witkampers Fl - Vorden Fl; de Ho-
ven F2 - Vorden F2; Dicrcnsc Boys F2
- Vordcn F3; Vordcn l - Vaassen l;
Vorden 2 - WVC 3; V1OD 3 - Vordcn
3; Lochuizen 2 - Vorden 4; SVBV 2 -
Vorden 5.

Ratti l Zondag
Afgelopen zondag kwam Lochem 5
bij Ratt i op bezoek. Een van de eerste
aanvallen van Ratti werd gelijk al
goed afgerond doorGcrrit Ucnk. Rat-
ti verzuimde hierna om de voorsprong
uit te bouwen. Lochcm kwam gevaar-
lijk opzetten, en tekende dan ook al
snel de 1-1 aan. Ratti ging hierop
weer vol in de aanval en Ronnie Hart-
man kon een voorzet van Jan Kies-
kamp dan ook perfect inkoppen. Door
een fout van de keeper kon Lochem
nog voor rust op gelijke hoogte ko-
men. Na rust zette Ratti orde op zaken
en kon gemakkelijk uitlopen naar 5-3.
Anlon Peters scoorde met een mooie
knal, Percy Lash kon simpel int ikken
en Patrick van Londen rondde een
solo doeltreffend af. Lochcm kon nog
eenmaal tcgcnscorcn in ccn wedstrijd
die zeer sportief liep. Komende zon-
dag speelt Ratti tegen AZC, de koplo-
per in de competitie.

Jeugd Ratti
Uilslagen: Lochem A2 - Ratti A 1-2;
Ratti BI - KSV B 4-5; Klein Dochtc-
ren Cl - Ratti Cl 16-0; Ncedc F2 -
R a l i i F l 0-2; Ratti El -NcedeE27-3;
Lochem D4-Ratti D10-8.
Programma: Bc Quick A - Ratti A.

Socft'
Uitslagen: Sociï F - Sp. Brutmnen F
1-6; Sociï E - Gaz. NI E 1-3; Sociï C -
Sp. Overwet. C l -3; Kilder B - Sociï B
0-1; Sociï - Sp. Gorssel 0-1; Sp.
Brammen 3 - Sociï 2 4-0; SDZZ 6 -
Sociï 3 2-2; Sociï 4 - Zutphania 4 2-3;
Sociï 5 - Erica '76 7 1-2; SVBV 5 -
Sociï 6 2-1.

Volleybal

Holyoke - Dash/Sorbo
De eerste set namen de dames van
Dash een voorsprong van 7-0. Dit
werd door enkele fouten aan de kam
van Dash ingehaald tot 7-4. Uiteinde-
lijk wist Dash de set te winnen met
15-10. Af en toe liet Dash de teugels
iets te veel vieren; daardoor kwam de
ploeg soms onnodig in de problemen.
Halverwege de tweede set werd Elly
Nijenhuis gewisseld door Christel
Tragter. Deze tweede set wisten ze te
winnen met 15-9. De derde set won
Dash met 15-3. De Vordcnsc ploeg
van Wilhelm de Ruiter was duidelijk
een maatje te groot voor thuisclub
Holyoke.

Uitslagen
Hrckr. Dash 2 - Welsum 1 2 - 1 ; H3A
Tcrw. 3 - Dash 32-1; D3A ABS 2 -
Dash 6 2-1; DP SOS 2 - Dash 2 3-2;
MA SOS l - Dash l 3-0; JB Side Out
l -Dash l 2-1.

Programma
D2A Dash 6 - Dash 4; D3B Wilp 2 -
l >ash 5; Drekr. Dash l - WSV 3; HP
Hceten l - Dash 1; H2A Boem 2 -
Dash 2; Dl Harfsen l - Dash 3; D3A
Heeten 2 - Dash 4; MC Boem l - Dash
I; D3C div, B. Dash l Sorbo - Dyna-
mo; DP Dash 2 - Heeten l ; D3A Dash
6 - DVO 6; MA Dash I - SOS l ; JB
Dash l -SideOut I .

Sociï
Uitslagen: DVO 3 - SV Sociï l klasse
H2A 1-2; ABS l - SV Sociï l klasse
D2A 3-0; Rccr. Sociï Mix II - de Ho-
ven 1-2.

D a m m e n

Dostal l - Westerhaar 11-9
Het eerste tiental van Dostal Vordcn
heeft tegen de vroegere landskam-
pioen Witte van Moort uit Wcstei haai
op 1 1 november een zwaar bevochten
1 1 -9 overwinning geboekt. De vol-
gende wedstrijd is op 25 november uit
tegen RDG uit Den Haag. Het derde
team speelde 10 november een thuis-
wedstrijd tegen DCZ Zevenaar en
verloor met 7-9.

Squash

Heren l van Squash Centrum Vordcn
won vorige weck donderdag gemak-
kelijk met 5-0 van Matenpark uit
Apeldoorn. Vorden l blijft dus leider
in hun competitie. De Vorden l speler
Mike Bronsvcld won bovendien op
zondag het Princc Toernooi in de
C-klasse in Hcllcndoorn en pianiste
/idi voor de halve finales in Ensche-
de.
Heren 2 van Vordcn speelde zaterdag
twee wedstrijden. Tegen Kcrschoten
uit Apeldoorn werd met 4-1 gewon-
nen. Ook werd gespeeld tegen Dom-
melsquash uit Valkcnswaard. Dit is ik-
leidende club in hun poule. Deze
spannende wedstrijd e indigde in twee
gewonnen partijen voor Vorden en
twee voor Dommelsquash. Op basis
van het hoger aantal gewonnen gaines
werd de wedstrijd door de ploeg uit
Valkcnswaard gewonnen.
Squash Centrum Vordcn h ield op zon-
dag Open Huis. Bijna honderd p e r s t »
ncn uit de regio waagden zich voor
het eerst aan een .spelletje squash on-
der leiding van zes deskundige in-
structeurs.

P aar d e s p o r t

LR en PC De Graafschap
Bij de op 11 november in Lochcm ge-
houden dressuurwedstrijd behaalde
Simonc Blauw met Hanja de eerste
prijs in de L dressuur met 171 punten.
Anita Walsink met Valcntina behaal-
de de vierde prijs in de L dressuur niet
163 punten. Op 12 november in Bal-
hem bij de Samengestelde Wedstrijd
behaalde Inge Regelink met Lady de
tweede prijs in de klasse L.

SPECIALE AANBIEDING SENIOREN SLAAPKAMERS

Seniorenkamer WALTER
blank gelakt essen
ledikant 90x200 cm
nachtkastje
Kupeais electrisch bediend spiraal
Pirelli schuimrubber matras

van Fl. 4405,00 nu Fl. 3500,00

Seniorenkamer ALEXANDER
essen blank gelakt

ledikant 90x200 cm
nachtkastje

Kuperus electrisch bediend spiraal
Pirelli schuimrubber matras

van H. 4555,00 nu Fl. 3650,00

interieuradviseur

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