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Comité "fietspad" haalt 1200 handtekeningen op:

Commissie houdt vast aan
huidige plan Ruurloseweg

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

De commissie volkshuisvesting,
economische zaken en gemeente-
werken houdt vast aan het plan om
op de Ruurloseweg een oversteek-
plaats voor fietsers aan te leggen.
Daarmee legt de commissie evenals
het college van burgemeester en
wethouders de handtekeningenac-
tie van een aantal bewoners van de
Ruurloseweg naast zich neer. De be-
woners dringen er bij de gemeente
op aan om het fietspad in zijn ge-
heel aan de zuidkant aan te leggen.
Volgens hen is dat veel veiliger voor
de fietsers. De leden van de com-
missie waren het hier niet mee
eens.

"Dit plan is niet zomaar uit de lucht
komen vallen. Daar is jaren over ge-
praat", aldus de heer R. Nobel (D66).
"In eerste instantie vonden wij het ook
geen goed idee om de fietsers halver-
wege de Groeneweg en de Enkweg
over te laten steken. Ik kan me de re-
actie van de bewoners van de
Ruurloseweg daarom ook heel goed
voorstellen. Want het lijkt veel logi-
scher om de fiet§ers aan de zuidkant
van de Ruurloseweg door te laten rij-
den tot aan de rotonde. Maar als ver-
keersdeskundigen die de gemeente
heeft geraadpleegd voor de huidige va-
riant kiezen, vraag ik mij af of wij dat
advies naast ons neer moeten leggen.
Nee, wat dat betreft zijn wij maar Ie
ken en moeten we dergelijke zaken
overlaten aan mensen die hele dagen
bezig zijn met verkeer en veiligheid".
Eind vorige maand overhandigde
Harm Welleweerd 960 handtekenin-
gen aan wethouder Mulderije. Tijdens
de vergadering van vorige week drong
hij er bij de commissieleden op aan
het plan te heroverwegen en het fiets-
pad door te trekken tot aan de rotonde
zodat het in z'n geheel aan de zuid-
kant van de Ruurloseweg komt te lig-
gen. Tevens bood Welleweerd wethou-
der Mulderij nog eens 240 handteke-
ningen aan. Daarmee zijn er in totaal
ruim 1200 handtekeningen gezet voor
een wijziging van de aanleg van het
fietspad. "Wij zijn hier echter niet ge-
komen om een conflict aan te scher-
pen maar om samen tot een oplossing
te zoeken. Maar één ding is zeker. Als
meer dan 1200 mensen aangeven dat
ze een andere mening zijn toegedaan
dan de verkeersdeskundigen, is het
dan niet wenselijk dat meer draagvlak
tekrijgen voor een toch vrij ingrijpen-
de beslissing. Darmee kunnen we voor-
komen dat mensen straks hun eigen
gevaarlijker oplossing kiezen door
links van de weg te blijven rijden en
niet over te steken. Kunnen de ver-
keersdeskundigen die u overtuigd heb-
ben van hun oplossing ook niet de
1200 ondertekenaars proberen te over-
tuigen op een door u te beleggen bij-
eenkomst", aldus Harm Welleweerd.
Volgens wethouder D. Mulderije be-
staat er bij de inwoners van Vorden
veel onduidelijkheid over hoe het
eindplaatje van de herinrichting van
de Ruurloseweg eruit komt te zien.
"Halverwege de Groeneweg en de

Enkweg komt er op de Ruurloseweg
een snelheidsremmer. Het gaat hier
om een verkeersheuvel op het midden
van de rijbaan waar de auto's een klei-
ne bocht moeten maken waardoor de
snelheid flink naar beneden zal gaan.
Ter hoogte van deze snelheidsremmer
komt ook het bord van 50 kilometer te
staan. Wij willen de automobilisten er
dus zoveel mogelijk op wijzen dat ze
een bebouwde kom naderen en dat ze
snelheid moeten minderen. En dat be-
nadrukken we door de automobilisten
daar ook met fietsers te confronteren
die op dit punt moeten oversteken".
Wethouder Mulderije zei verder dat er
de afgelopen jaren al voldoende in-
spraak is geweest. "Het plan heeft ter
inzage gelegen en daar heeft men toen
niet op gereageerd. De brief van de
heer Welleweerd en de actie hebben
geen nieuwe elementen toegevoegd
en ik zie dan ook geen reden om de
aanleg va^fciet fietspad te wijzigen",
aldus wetwwder Mulderije.

Verder werd er gesproken over de op-
knapbeurt van de Ruurloseweg. De
provincie wil in het voorjaar de
Ruurlose^Bjk vanaf het dorp tot aan de
Kostedew^P onder handen nemen.
Deze werkzaamheden zullen in totaal
zes weken in beslag nemen. De com-
missieleden vroegen zich af of de weg
gedurende deze hele periode zal wor-
den afgesloten. Wethouder D.
Mulderije legde uit dat het de bedoe-
ling van de provincie is om telkens een
klein gedeelte van de Ruurloseweg on-
der handen te nemen. "De weg wordt
dus stukje bij beetje onder handen ge-
nomen. Het is dus niet zo dat het ver-
keer richting Ruurlo zes weken stil
komt te liggen. Zoiets kan natuurlijk
ook niet. Denk alleen maar eens aan
de bedrijven die er aan de Ruur-
loseweg zitten zoals Meeks Meubelen
en het Tuincentrum. Wat dat betreft
heb ik al de nodige aandacht bj de pro-
vincie gevraagd."

B en W gaat praten
met Steenderen en
gemeente Hengelo
Het college van B en W heeft bin-
nenkort een lunchbespreking met
de gemeenten Hengelo en Steen-
deren. Tijdens deze bijeenkomst zal
er onder andere worden gesproken
over de gemeenelijke herindeling.
De uitnodiging voor deze bespre-
king komt van de gemeenten
Hengelo en Steenderen. Het gaat
hier om een informele bijeen-
komst. In de maand december zal
er een nota verschijnen waarin
staat hoe het college van Vorden
verder wil als het gaat om de herin-
deling. De gemeente Lochem heeft
aan Vorden door middel van een
brief laten weten dat ze op het ge-
bied van de bestuurlijke vernieu-
wing voorlopig een pas op de plaats
willen maken.

Hervormde Gemeente
Zondag 24 november 10.00 uur ds. H. Westerink, H.
Avondmaal m.m.v. de cantorij. Koffiedrinken na
afloop v.d. dienst in de Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 november 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, HA. Laatste zondag kerkelijk jaar.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 24 november 10.00 uur ds. ds. L Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. GA Westerveld, Apel-
doorn.

RK kerk Vorden
Zaterdag 23 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 24 november 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 november 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Zondag 24 november 10.00 uur Eucharistieviering,
dames-/herenkoor.

Weekendwacht pastores: 24-25 november pas-
toor E. Lammers, Hengelo (Gld.). tel. (0575)
461275.

Huisarts 2.1-24 november dr. Dagevos, het Vaar-
werkl l , tel. (0575)552432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur var^|i30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt Mpopbellen (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 23-24 november,
lo, tel. (0573) 452513.
spoedgevallen zaterdagIScheepmaker, Ruur-

ekuur alleen voor
zondag 11.30-12.00

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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBUIANCE - 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

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze t i jden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur Bui ten 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 rel. 551277 (Men wordt au tom.
doorgeschak

Woningstichting 'Thuis Best' Schools t raat
l la. Ondcrhoudsklachten en technische /aken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 u u r , al leen te le fo -
nisch (0575) 461400. Overige /.aken op afspraak .
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsver/orgir
uur per dag bereikbaar via te le foonnummer
06-8806 ( 2 0 c t / m i n ) .

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, t e l . (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, t e l . 550908.

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

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

jongeren
Postbus 93, 7261 AH R u u r l o , t e l . (0573)452375.

Slachtofferhulp rel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedri jf Tragter. telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekm:i u-di ' ie ma,nul .
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel . 00-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (020) 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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr: 9.30-17.30 u u r ; /a.
10.30-13.30 uur. In de vakant ies worden de ope-
ningstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vr i jdag 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.
Ta feitje-De k-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-
tne, t e l . 55 1448.
Centrale Vri jwi l l ige 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. russen 9.00-10.00 uu r Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Nu weer in de verwarmde marktkraam

2 Azalea's 8,95
Amaryllisbol

in cadeauverpakking 6,95

DE VALEWEIDE-bloemen

* BELEGEN KAAS
1 kilo *

* FRIESE NAGELKAAS
500 gram

II.50

6.95

* CAMBAZOLA zacht blauw
100 gram

2.79

' BEAUJOLAIS PATE
100 gram

VANAF DONDERDAG:

Beaujolais Nouveau 1996
KAAS-/NOTEN-/WIJNWINKEL

EUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Mappen

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lek^M vindt, * 30 dagen geld
ter^Hgarantie. Bel mevr. Anke
Eysirfk: (0575) 52 98 69

Lekkere Winterkost
Bij aankoop van de eigen-

gemaakte rookworst een pond
zuurkool gratis

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

HAMBURGER

5 halen
4 betalen

WEEKEND

HAAS-
RIB-

KARBONADE

6 voor f 10,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Gebraden Runderrollade ,
100 gram f 1,98

Ontbijtspek
100 gram f 1,̂ 9

+ 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

Gepaneerde Schnrtsel

f IjOw per stuk

MARKTAANBIEDING:

Bami of Nasi
1 kilo 5)95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het
voor al uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14 70
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UITNODIGING

De nieuwe 'bezetters'
van 't Proathuus

nodigen u van harte uit
op 30 november a.s.

om 15.30 uur.

'Veuiwthuüs

IVIarga, Marie en Fred

Lindeseweg23
Vorden

Het 'proatprogramma' ziet er als volgt uit"
de Lindese molen draait al

15.30 uur Deuren los
15.30-24.00 uur Muziek aan één stuk door
16.00 uur Afscheid Fien en Leo
16.15 uur Feestband (12-mans formatie)
16.30 uur Officiële opening
17.00 uur Einde receptie
17.01 uur Start 'proatfestijn'1)

Diverse gastoptredens
17.30 uur Introductie van de 'Proatbal'
23.00 uur Gastoptreden (en hoe . . . ! )
24.00 uur en bedankt!

EXTRA: Autoparkeerterrein en fietsenstalling.

1) Na 17.00 uur consumptiebonnen (1x f 2,-; 6x f 10,-)

Alle leveranciers bedankt voor de support!

Glaasje op?
Taxi Klein Brinke Vorden (0575) 5512 56 (kost weinig)
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Te koop: puppies Fox/
ïack Russel. Tel. (0573) 45
22 22

• Te koop: keramische Hol-
landse dakpannen, kleur
blauw, plm. 800 stuks. Tel.
(0575) 46 38 82 na 18.30 uur

• Te koop: g.o.h. Renault 9
b.j. 1984, 80.000 km. Tel. 46
22 54 (na 19.00 uur. Sam)

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• De 'echte' Vordense
Zwarte Piet komt bij u aan
huis. Tel. (0575) 54 02 70

• Verhuisd per 28 novem-
ber: mevr. G. J. Vreeman-
Zweverink, De Steege 14 naar
zorgcentrum De Weh-me,
Nieuwstad 32, 7251 AJ
Vorden, kamer 13

• Verhuisd: familie Gunne-
wijk en M. Huitink van de
Insulindelaan naar de Julia-
nalaan 23, postcode 7251 EP.
Ons telefoonnummer blijft 55
2748

• Verhuisd: M.J. Voskamp-
Jonkers, Prins Clauslaan 5,
Vorden naar zorg- en woon-
centrum Den Bouw, kamer
13, Abersonplein 9, 7231 CR
Warnsveld, telefoon (0575) 52
3579

• Heeft u oud ijzer? Bel
Peppelinkhausen, tel. (0575)
55 29 16

• Te koop: dakpannen, holle
muidenpan, plm. 3500 stuks,
nog zeer goed, kleur blauw/
grijs. Tel. (0575) 44 14 44

• Muziekvereniging Jubal te
Vierakker/Wichmond houdt
zaterdag 30 november a.s. om
20.00 uur het najaarsconcert
in het Ludgerusgebouw te
Vierakker

• Heeft iemand in Vorden
enkele weken geleden wel-
licht een poststuk ontvan-
gen gericht aan mevr. G.
Jongbloed? Afzender was de
Universiteit van Amsterdam.
Gaarne een telefoontje naar
55 68 18

• Zwem- en poloclub Vorden
'64 omt deze week bij u aan
de deur met overheerlijke
ijstaarten voor de Kerst-
dagen

• Te koop: Volvo 360 G L
injectie i.z.g.st., b.j. 1988. Prijs
6.500,-. Tel. 55 34 25 tussen
18.00 en 19.00 uur

• Te koop: Palm Beach
solarium met 3 HPA-lampen,
opklapbaar, z.g.a.n. 750,-. Tel.
(0575) 46 23 25

• Te huur: fluwelen Zwarte
Pietenpakken voor volwas-
senen en diverse kinderpak-
ken. Hoetinkhof 110.
Wilt u de Vordense Sint en
Piet bestellen? Dan even 55
31 45 bellen!

• Te koop: een gashaard,
schouwmodel, 4 jaar oud; ge-
velkachel met thermostaat;
gasfornuis met elektrische
oven; badgeiser. Telefoon
(0575) 44 17 23

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 2 a 3 uur in de
week. Telefoon 55 23 98. De
Steege 10

• Beste Sinterklaas! Op 22 en
29 november staat de We-
reldwinkel weer met een
dubbele kraam op de markt.
Er zijn weer extra veel ca-
deautjes te koop. Wereld-
winkel Vorden



Hierbij willen wij iedereen héél
hartelijk bedanken die, op
welke wijze dan ook, heeft bij-
gedragen om van onze huwe-
lijksdag een dag te maken die
wij nooit zullen vergeten.

Jan en Anja
Schieven-Hissink

Walterslagweg 2a
7223 KB Baak

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest ̂  tot een
fijne dag hebben gemaakt

Marius Venderink
Jannie Venderink-

Bergwerff

Bieshorstlaan 60
7231 EK Warnsveld

Heel hartelijk bedankt voor
alle kaarten, bloemen, ca-
deaus etc. ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijks-
feest ontvangen.

A. Walgemoet
A. Walgemoet-

Bultman

Gorssel, november 1996

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze lieve
vader en opa

DERK PARDUS

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Annie van Ark-Pardijs
Henk van Ark
en kinderen

Vorden, november 1996

AFWEZIG
wegens vakantie
van 26 november
t/m 11 december

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN
do./vr./za.

21, 22, 23 november

SPRUITEN
per kilo

0,98
VERS GESCHRAPTE

KRIELTJES
per kilo

0,98
Ma./di./wo. 25, 26. 27 nou.

PANKLARE

PREI
500 gram

0,98

rtsen Haas en Sterringa
geven gelegenheid tot

vaccineren op
woensdag 20 november
van 18.30 tot 19.30 uur.

Hêntén rrrët chronische hart-
f longziekten, alsmede suiker-
zieken kunnen gratis gevacci-

neerd worden.

Ook voor iedereen boven de
65 jaar is het kosteloos.

Overigen betalen f 50,-
contant

VERENIGING
'OuD VORDEN'

Dia-lezing
over Vordense monumenten
verzorgd door de heer
MJV.F.M. Knibbeler,
lid van het Gelders
Genootschap.
Donderdag 21 november in
Hotel Bakker,
aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis, ook voo^j^t-leden

oor de
"wie schrijft die blijft'

Sinterklaas
«tscni

Pennenset, vulpen en balpen samen 19,95
Henzo foto-album voor 6OO foto's 22,50

Leuke, gezellige cadeau- en schrijfartikelen
ontworpen door J. Brinkman-Salentijn, M. Bastin,
met beschildering van Klimt.

Sinterklaas gaat digitaal!
Diverse CD-roms, games en
informatief 29,95

Raadhuisstraat 22, Vorden, telefoon (0575) 55 31 00

Wij hebben een nieuwe

AARDAPPEL-
OPSLAGLOODS

gebouwd met mechanische koe-
ling en een sorteerinstallatie.

Dinsdag 26 november a.s. hou-
den wij een

van 1O.OO tot 16.OO uur.

Wij nodigen u hierbij uit een kijkje te
komen nemen.

WIM EN HARMIEN SCHUERINK
Koningsweg 4, 7255 KR Hengelo (Gld.)

De Keurslager
stampt het weer

zuurkoolstamppot met /\
rookworst, per portie ^F

95

_ braadstuk Trovence',
500 gr. hacheevlees, 100 gram
500 gr. uien en Q95
gratis kruiden katenspek,

150 gr. halen, 100 gr. betalen

boerengehakt <| 15 gebraden fricandeau,
100 gram 150 gr. halen, 100 gr. betalen

Keurslager

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

VERHUISBERICHT

FAMILIE
TIEMESSEN-REINTJj

De Voornekamp 13
7251 VK Vorden

Per 1 december 1996

p/a Vordensebinnen-
weg 2

7241 RM Lochem
Tel. (0573) 25 25 14

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND

op donderdag
21 november

Plaats:
kantine De Ark

Aanvang: 20.00 uur

Prins Mare l
van hart» gefelicileuterd.

Jouw achternaam Uinkt ons
als muziek In de oren.

En ...
tot 30 november

Marga, Marie en Fred

"̂ ^̂ jÉiÉiiifei
't Proathuus illBk.

Lindeseweg 23, Vorden

MET 'N ERKEND
SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BENT U GEGARANDEERD

BETER AF
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575) 462319.

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

Geltinkweg 9 Keijenborg
Telefoon (0575) 462319

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE

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



jg'QEMEENTE D U L L E T I N y ORDEN

^
Telefoon gemeente; f0575) 55 174 74.

• Het gemeentehuis ts open van maan-
;dag lot en met vrijdag van L ; i :
a.OÖ ïot t'2.30 uu?> ojr woensdag
dok van 13.30 tot 1700

• Ê)|»eningstyden bibliotheek:
(ter inzage figgen4e stukken/
dtrt$^4g van 1330 tot 20:30 uwn T
woensdag van 13.30 tot : 17:30 uur;
donderdag van 13.30 tot Ï730 twr,
vrijdag van J3.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12 00 uur.
Burgemeester &ƒ.£. Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 tot 1100 uur
mvol^ns afspraak, f > f l'" ; l;; " :"".;:" ' :;.;/;

:;i. |

: Aartsen^en Harder:
donderdagmorgen van 9,00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Muldcrije-Meulmbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 1100
uur ;
en wlgens a/spraak.

A/spraJcen kunnen telefonisch
worden gemaakt Mj de receptie van het
gemeentehuis,

ERGUNNINGEN

Op 12 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
mevrouw C. Grootbod-Beerning voor
het bouwen van een bergruimte op het
perceel Brinkerhof 88 te Vorden.
de heer HJ. Groot Enzerink voor het
aanleggen van een foliebassin voor
mestopslag op het perceel Deldense-
weg 13 te Vorden.
heer B. van der Kuip voor het vellen
van l esdoorn op het perceel Burge-
meester Galleestraat 20 te Vorden.
heer B. van Langen voor het vellen van
l berk op het perceel Hoetinkhof 145 te
Vorden.
heer H. Breederveld voor het vellen van
l berk op het perceel Christinalaan 4 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.

HET BUITENLAND ? WAT HEEFT U NODIG ?

hetreVoor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in hetrezit zijn van een gel-
dig reisdocument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identi-
teitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart gei^wid) voor het reizen in
de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalig<^uostblok-landen). Beide
documenten zijn vijfjaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvra-
ger staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet
het reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet
overleggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voorzien
van uw foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebewijzen
wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reisdo-
cument hebt gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een
nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reis-
document afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw
document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente
moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelij kende identieke pasfoto's (van goede kwali-
teit; zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar)
mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school
worden gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort;
indien er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke
verklaring van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op
het gemeentehuis te verkrijgen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover bekend
zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschrijving de
leeftijd tot en met 14 jaar. Bij' twijfel is het verstandig te informeren bij de betreffende bui-
tenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toe-
stemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is
op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden
gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u niet terug hoeft te
komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocument is zeer sto-
ringsgevoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd
gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het
niet lukt.

OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?

Op l oktober 1996 was het 10 jaar geleden dat de rijbewijzen voor het eerst wer-
den afgegeven door de burgemeesters. In de meeste gevallen is de periode van
afgifte 10 jaar. Veel personen komen nu dan ook in aanmerking voor vernieuwing
van het rijbewijs. (U moet letten op de datum vermeld onder 'vernieuwen voor')

Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de vol-
gende bescheiden inleveren:
"het oude rijbewijs;
*2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: ƒ 39,00 (wijzigingen voorbehouden). •

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden
gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij
bureau burgerzaken. Momenteel bedragen de kosten hiervan (incl. uittreksel uit
de Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,25. Dit bedrag moet bij ontvangst van
het formulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen van het for-
mulier. Het kan 4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een nieuw
rijbewijs aan te vragen. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 08.00 -
12.30 uur en woensdag tevens van 13.30 -17.00 uur.

WAT IS ER AAN DE HAND MET DE NIEUWE RIJBEWIJZEN?

De laatste tijd verschijnen er berichten in de pers dat er problemen zijn met rij-
bewijzen die zijn afgegeven na l juni 1996 (het nieuwe model). Door het gebruik
van een bepaald soort printer zou de tekst op het rijbewijs loslaten.
De rijbewijzen die in de gemeente Vorden worden afgegeven, worden geprint met
een printer waarbij zich deze problemen niet voordoen.

IJZIGING BESTEMMINGSPLAN VOOR HET PERCEEL SPIEKERWEG 2

Burgemeester en wetholüoers van Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraak-
verordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 21 novem-
ber 1996, gedurende vier weken, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp
van het bestemmingsplan "Buitengebied, Spiekerweg 2".

Dit plan regelt het gelRiik en de bebouwingsmogelijkheden voor het perceel
Spiekerweg 2 voor burgerwoondoeleinden en het ondergeschikt medegebruik
voor ademhalings- en relatie-therapie alsmede kleinschalige kampeeractiviteiten.

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

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.00 uur tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

RIJSTELLING KLEINSCHALIG KAMPEREN

Burgemeester en wethouders hebben van de heer A.G. Winkel een verzoek om een
vrijstelling op grond van artikel 8 lid 2 onder a en lid 3 van de Wet op de open-
luchtrecreatie ontvangen. Verlening van de gevraagde vrijstelling maakt het
plaatsen van kampeermiddelen op het perceel Gazoorweg 4 in Vorden mogelijk
voor het zogenaamde kleinschalig kamperen.

Van 21 november tot en met 19 december 1996 liggen de aanvraag en de ontwerp-
beschikking 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 op de afde-
ling bestuur van het gemeentehuis. Kopieën van deze stukken kunt u tegen bet-
aling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden
kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschik-
king naar voren brengen. Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen
bij de definitieve beslissing.

NELHEIDSMETINGEN MET DE RADAR-GUN

In de eerste week van november zijn met behulp van de radar-gun snelheidsme-
tingen gehouden. De resultaten:

Ruurloseweg (50 km per uur i.v.m. werkzaamheden voor het aanleggen van het
fietspad)

147 voertuigen
161 voertuigen
97 voertuigen
44 voertuigen
20 voertuigen
17 voertuigen
10 voertuigen
3 voertuigen
l voertuig

51 - 55 km/h
56 - 60 km/h
61 - 65 km/h
66 - 70 km/h
71 - 75 km/h
76 - 80 km/h
81 - 85 km/h
85 - 90 km/h
102 km/h



de Horsterkamp 50 km/h

27 voertuigen 51 - 55 km/h
40 voertuigen 56 - 60 km/h
26 voertuigen 61 - 65 km/h
10 voertuigen 66 - 70 km/h
4voertuigen 71 - 75 km/h
2 voertuigen 76 - 80 km/h
l voertuig 93 km/h

Wildenborchseweg 80 km/h

Baakseweg Wichmond 70 km/h

20 voertuigen
9 voertuigen
4 voertuigen
l voertuig
l voertuig
l voertuig
l voertuig

70-
81-
86-
91-
96-

101-
106-

80 km/h
85 km/h
90 km/h
95 km/h

100 km/h
105 km/h
110 km/h

Koekoekstraat 80 km/h

40 voertuigen 81
25 voertuigen 86
25 voertuigen 91
6 voertuigen 96
8 voertuigen 101
2 voertuigen 106

85 km/h
90 km/h
95 km/h

100 km/h
105 km/h
110 km/h

31 voertuigen
10 voertuigen
10 voertuigen
l voertuig

'81 - 85 km/h
86- 90 km/h
91- 95 km/h

101 -105 km/h

PREEKUUR WETHOUDER

DJ. MULDERIJE -MEULENBROEK

Op donderdag 21 november aanstaande is wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek
niet in de gelegenheid spreekuur te houden.

OMENINSPEKTIE 1996

Ook dit jaar zijn de bij de gemeente Vorden in eigendom en beheer zijnde hou-
topstanden geïnspecteerd. De algemene indruk van het bomenbestand is goed.
Wel is er een lichte achterstand geconstateerd bij het onderhoud van jonge
bomen in het buitengebied. De nadruk zal dit snoeiseizoen dan ook liggen bij het
onderhoud van deze bomen.
Uit de inspectie blijkt dat een aantal bomen dermate slecht zijn dat deze vanwege
hun slechte conditie nog dit seizoen geveld moeten worden. Daarnaast zijn er een
aantal opstanden die om andere redenen geveld worden. Wij hebben de gemeente
Vorden vergunning verleend voor het vellen van de navolgende houtopstanden
(daar waar geen herplant is aangegeven, slaat herplant door de aanwezigheid van
andere bomen niet aan):

weg
Warkenseweg
Lekke bekje

boomsoort
berk
populier

aantal reden kadastr. herplant
2
51

L84

L52

Oude Zutphense
weg

Larenseweg

beuk

berk

populier

populier

1

1

15

31

dood
veel bomen kern rot,
gevaar voor omvallen
zwamaantasting/ deel kroon
afgestorven L 52
dood L 52

grove den 2
Wildenborchseweg acacia l

berk l
berk 2
acacia 66

Schoneveldsdijk beuk 6
Schuttestraat beuk l

meeste bomen kern rot,
veel dood hout in kroon
meeste bomen kern rot,
veel dood hout in kroon
dood
dood (bij nr. 17)
zwam (bij nr. 13)
zwam (bij nr. 7)
zie toelichting
topsterfte
zwamaantasting

! 59

geen

40 populieren

geen
geen

15 inl. eik

Schimmeldij k

Venhorstinkweg

Ijzerhorst
Kruisdijk
Heegherhoek
Polweg
Veld wij kerweg
B. v. Hackfortweg
Hoetinkhof

Zutphenseweg
Beeklaan
Hackforterweg

eik
berk
Am.eik
beuk
eik
eik
es
wilg
populier
bolesdoorn
bolesdoorn
prunus
berk
populier

varenbeuk
prunus
grove den

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
31
1
2

1
5
4

dood
dood
zwam + holle stam
grote lengte ingescheurd
topsterfte
dood
lichthinder
hinder inrit
kaprijp
dood
dood
dood, 2 slecht
dood
kern rot, gevaar voor
omvallen, dood hout in
kroon
dood
zwamaantasting
dood

G 1390
G 1390
N 119
N 119
S 5221
I. 106
L 210
S 327
L 103
K 43491
K 50633
K 50632
K 50631

K 5063
K 43501
S 1485
S 398

geen
geen
geen
geen
eik
geen
geen
geen
geen
holesdoorn
bolesdoorns
goudessi-ii
berk

geen
varenbeuk
prunussen
geen

Toelichting velling acacia's Wildenborchseweg
Reeds jaren vragen de acacia's langs de Wildenborchseweg, tussen de
Ruurloseweg en de Oude Zutphenseweg, extra aandacht. Vrijwel ieder jaar moe-
ten er enkele bomen om verschillende redenen geveld worden. De bomeninspec-
tie geeft voor dit jaar geen urgente maatregelen aan. Wel is het zo dat een aantal
bomen veel waterlot hebben, de kronen licht dood hout bevatten en bij een klein
aantal lichte zwamaantastingen zijn geconstateerd.
De provincie Gelderland past het kruispunt Wildenborchseweg/Ruurloseweg aan
(haakse kruising). Een aantal acacia's zal hiervoor moeten wijken. Wij hebben de
provincie reeds een kapvergunning verleend.
Omdat de bomen jaarlijks extra zorg vragen en de toekomstverwachtingen voor
deze bomen twijfelachtig zijn, vinden wij het nu een goed moment alle 66 aca-
cia's te rooien en tot verjonging over te gaan. Hierdoor kan volledige herplant
plaatsvinden zodat een eenduidig beeld ontstaat. Bij de herplant kan rekening
gehouden worden met het nieuwe verloop van de weg (verkeersgeleidende func-
tie). Er worden groene beuken herplant. Na verloop van tijd ontstaat hierdoor een
laanidee, dat past bij het karakter van deze weg.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van deze vergunning aan aanvrager, daartegen
een bezwaarschrift in te dienen.

NGEKOMEN BOUWAANRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

JA Hamann Heijenaaalseweg 5
Vorden 06-11-96

J.W. Denkers en
I. Temmink Kerk\mde 21 en 23 11-11-96

Vord^

HJ. Graaskamp Ruurloseweg 46 11-11-96
Vorden

Rabobank Hengelo
Steenderen Vorden Zutphenseweg 26 _ 12-11-96

Vorden

bouwen van een open
kapberging

bouwen van een
dubbele woning

bouwen van een
garage en ver-
bouwen van een
schuur

verbouwen en uit-
breiden van een
bankgebouw

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Prijsuitreiking kleurplaat bij Vlogman Kleinere gemeenten in
Stedendriehoek
mogen meer bouwen
De kleinere gemeenten in het Gelderse
deel van de Regio Stedendriehoek mo-
gen de komende jaren meer woningen
bouwen. Dit is het resultaat van de on-
derhandelingen die door de Regio
Stedendriehoek gevoerd zijn met gede-
puteerde Jan van Dijkhuizen. In totaal
.krijgen ze er 693 woningen extra bij tot
het jaar 2005. De provincie hoopt hier-
mee iets te doen aan de vergrijzing van
kleine gemeente. Vorden mag de ko-
mende jaren 41 huizen extra bouwen.
Daarmee komt het totaal voor de pe-
riode 1995-2005 op 255 woningen.

Sinterklaastoer
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" houdt zondag 24
november een "Sinterklaastoer". Door
de organisatie is een toertocht uitgezet
met een lengte van 125 kilometer. De
rit voert" de deelnemers niet alleen

Svarenvoorknuffelhonden" De ingezondenkleurplaten werden beoordeeld in twee leeftijdsgroepen: van 3 tot en met 6 jaar en 7 toten mei door de Achterhoek maar ook door het
10'jaar. De uitslag was als volgt' l Dinise de Hart, Richard Sleumer; 2. Djorne Toebes, Ingrid Hovenga; 3. Rozemarijn Speelman, Karlijn landschap van de Liemers. De start is

e Hart en Richard Sleumer dinen mee naar de "super grote honden" waarvan er landelijk drie per leeftijdgroep te win- bij cafe-restaurant Het Wapen van

Afgelopen vrijdag was er bij Keurslager Vlogman de prijsuitreiking van een kleurwedstrijd die werd gehouden in het kader van de actie
«c* Ji^,ff„n,n„ja„» n* ,-r,™™r,Hpri Mpiirnlnt<»n werden beoordeeld in twee leeftijdsgroepen: van 3 tot en met 6 jaar en 7 tot en met

Smeitink. Dinise de Hart en Richard Sleumer dingen
nen zijn. Medler.



Voor Expert
gaat niets te ver.
/ü\ Extra lage prijzen door gezamenlijke
\JLS inkoop van 3000 Experts in Europa.

(f=\ Gratis een jaar lang Expert Al l-Risks-
' Garantie (bij aankopen boven 490,-).

/=r=\ Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
y van al uw apparatuur.

(2-=\ Gratis Geluidsgarantie voor een
y optimaal geluid in uw huiskamer.

(BC) Gratis Video-onderhoud.

(f=\ Gratis Omruilgarantie
y bij al uw aankopen.

(3-=\ Betaalgemak met de
y Expert Creditcard.

AEG 1000 TOEREN WASAUTOMAAT
Bijzonder rustige wasautomaat. Met o.a. energiespaar-
programma, 1/2 en kort programma. Centrifugeert
1000/700 toeren. ADV. JS49,-

PANASONIC MUMKOMBIMAGNETRON
900 Watt magnetron, quartz grill en hetelucht oven.
Inhoud 23 liter. Diverse kookmethoden en automatische
programma's. Met glazen draaiplateau. ADV. J99,-

GEEN AFVOER NODIG! Instelbaar op 2 droogtempe-
raturen. Met anti-kreukfase. RVS trommel. Goed voor
4,5 kg wasgoed. ADV. Vm,- VAN399;-

X P

PHILIPS 1400 WATT
STOFZUIGER
Stille 1400 Watt motor.
Elektronische zuigkracht
regeling. Clean Comfort
Cassette. 5 Filtersysteem
voor schone uitblaas-
lucht. Automatische
snoeroprolmecha-
n isme. ADV. 399;-

GROTE CD EN
CDi AKTIE

• Op alle cd's minimaal 10
• procent korting.
• Vele extra aanbiedingen
• aanwezig. Alleen op
• ZONDAG 24 NOVEMBER

DOLBY PRO
LOGIC SHOW

JVCUXT20
MICROSET
Superkleinehifiset.
Versterker, tuner, CD-speler en
autoreverse cassettedeck met Dolby B.

Ervaar zelf het gevoel
van een eigen thuisbios
met de Dolby Surround
Pro Logic Show. Bewonder
tevens de prachtige SONY
LCD PROJECTIE BREEDBEELD
TV.

KOOPZONDAG
24 NOVEMBER

B R E E D B

f" bij Expert 1995

Inruilvoorbeeld 300.
SONY KV
BREEDBEI
61 cm (eff. 57 cm) Super
Trinitron breedbeeld-TV.
40 Watt stereo. Teletekst en afstandsbediening
ADV. 2440,- NU MET INRUILKORTING TOT 300,-

1691-

STEREO
RADIO/CASSETTERECORDER t CD
Draagbaar muziekplezier voor een ongeloofl i jk
prijs! VAN JW,-

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

VAPORETTO
STOOMREINIGER

Met stoom door en door
schoon met de Vaporetto
Stoomreiniger. Ramen,
sanitair, bekleding en
vloerbedekking worden
w^er stralend schoon.

MOULINEX
MAGNETRON

AKAI VIDEORECORDER
Met zelfreinigende koppen.
Qu ickServo Drive zorgt voor
supersnel spoelen. 60 Voorkeuzezenders
Inkl. afstandsbediening. VAN MS,-

Koken, bakken en braden
in een apparaat? Dat kan
in de nieuwe Moulinex
Dialog Combi Magnetron.
Laat u overtuigen bij
deze demonstratie

A A R W O JE W I J Z E V A

eicpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD.), TELEFOON (0575) 46 25 11



Kerstmarkt onder dak
Zondag 24 november wordt in ho-
tel-café-restaurant "Meilink" in
Barchem een grote kerstmarkt ge-
houden onder de naam "Kerst-S-
Feer". De organisatie is in handen
van het echtpaar Feer, eigenaars
van "Meilink" en het echtpaar Mol
van Studio Contact Ruurlo.
Zo vlak voor de Kerstdagen worden er
natuurlijk meer kerstmarkten gehou-
den in de regio. Veelal vinden die
plaats in de open lucht. Het slagen van
de kerstmarkt hangt dan grotendeels
af van het weer dat tegen die tijd bar
slecht kan zijn. Daarom is besloten de-
ze risisofactor uit te sluiten en een gro-
te kerstmarkt onder dak te presente-
ren.
Kerst-S-Feer wordt gehouden in twee
zalen die natuurlijk geheel in kerst-
stemming zullen zijn gehuld. Een
groot aantal deelnemers heeft zijn me
dewerking toegezegd, zodat een zeer
bijzonder en sfeervol programma kan
worden geboden, voor elk wat wils.
Aan tafeltjes en in kraampjes zullen ve-
le specialiteiten, verzamelingen en
hobby's worden getoond, terwijl vele

artikelen ook te koop zullen zijn.
De bezoekers zullen verrast zijn door
hetgeen geboden wordt. Er is van alles
te zien, zoals onder andere beelden gie-
ten, kaarsen decoreren, glasblazen,
edelstenen slijpen, houtdraaiwerk en
het maken van kerststallen, glas grave-
ren en van speksteen geslepen figuur-
tjes. Er zal ook een styropyrograveur
aanwezig zijn, evenals een suikertrek-
ker. Natuurlijk zullen de kerststukjes
en adventskransen, om de huiskamer
in kerstsfeer te brengen, niet ontbre-
ken. In diverse stands vindt men een
grote keur aan delicatessen, waaron-
der specialiteiten van een boter- en
kaasboerderij, een bakkerij, een patis-
serie en eventueel een slagerij/poeliers-
bedrijf. Ook een uitstalling van (betaal-
bare) kerstwijnen zal niet ontbreken.
Verder is er veel te vinden op het ge-
bied van kerstboomversiering, feestelij-
ke kerstservetten, kadoverpakking en
het maken van kerstfoto's. Zeer bijzon-
der is een verzameling kerststalletjes,
waarin u een kerststalletje zult zien
dat niet groter is dan een vingerhoed.
Er zijn ook kaarten en zegels "Voor het

kind" te koop. De dames van de
"Welfare" zullen diverse kersthand-
werkstlikjes aanbieden. De familie Feer
zal een kersttafel indekken om u een
idee te geven van de mogelijkheden.
Een bekend modehuis zal 's middags
twee modeshows verzorgen, waarbij u
de mooiste en meest chique modellen
zult zien voor feestelijke gelegenhe-
den. Kinderen van een Ruurlo's koor
zullen kerstliedjes ten gehore brengen
en verder wordt de kerstmarkt muzi-
kaal omlijst door een optreden van de
"Bargkapel" en midwinterhoornbla-
zers.
Ook aan de heren der schepping, die
als begeleiders meekomen, is gedacht.
Voor hen is een aparte hoek ingericht
met alle nieuws op het gebied van
beeld en geluid en computertechnie-
ken.

De kerstmarkt wordt gehouden van
11.00 tot 17.00 uur. Het is de bedoeling
om het eerste uur vrij te houden voor
rolstoelgebruikers en mensen die
slecht ter been zijn. Daarna is iedereen
van harte welkom, de entree is gratis.

Sportclubs voelen zich
overvallen vanwege
privatisering sporthal

De vier hoofdgebruikers van sporthal 't
Jebbink voelen zich overvallen door de
gemeente Vorden. Het gaat hier om
zaalvoetbalclub Velocitas, volleybalver-
eniging Dash, batmintonclub Flash en
gymnastiekvereniging Sparta. Nadat
de vier verenigingen vorige week
maandag door wethouder M. Aartsen
geïnformeerd werden over de privatise-
ring van de sporthal, -schreven ze een
brief naar de fractievoorzitters van de
PvdA, D66, CDA en WD omdat ze zich
overvallen voelen door de gemeente.
Deze brief kwam woensdagavond ter
sprake tijdens de commissievergade-
ring. De heer M. Bakker (D66) stelde

voor om het raadsvoorstel om over te
gaan tot privatisering van de sporthal
voorlopig terug te trekken. "Als we de
verenigingen nu al tegen ons in het
harnas jagen, dan komen we nergens.
Verder vind ik dat wethouder Aartsen
de verenigingen wel erg laat heeft
geïnformeerd heeft over de privatise-
ring", aldus Bakker. De heer P.J.M.
Hoogland (PvdA) was het met hem
eens. Beide partijen zijn overigens wel
voorstander »| privatisering.
Wethouder I^R.artsen vond het merk-
waardig dat de verenigingen tijdens de
bewuste bijeenkomst niets van hun on-
genoegens hadden laten blijken.
"Verder ben ik van mening dat wij he-
lemaal niet J^laat zijn geweest met
met informeWR van de verenigingen.
Ten eerste hadden wij drie weken gele-
den al afgesproken om op maandag 11
november bij elkaar te komen.
Daarnaast is het zo dat we nog maar
aan het begin staan van het privatise-

ringsproces. De bedoeling van die bij-
eenkomst was om de vier verenigingen
te informeren over wat wij van plan
zijn. Ik heb ze daarom verteld dat wij
het beheer van de sporthal over willen
dragen aan een stichting waarin de
vaste gebruikers van de hal vertegen-
woordigd zijn.

Niets meer en niets minder. Wij heb-
ben het dus nog heipaal niet gehad
over de invulling vfm dat bestuur.
Daarvoor is het ook nog veel te vroeg,
omdat eerst de raad groen licht moet
geven voor de fusie", zei Aartsen. De
heer J.D. BouwmeisterfCDA) vond dat
wethouder Aartsen 01̂  juiste manier
heeft gehandeld. Commissielid H.
Rietman (WD) was tijdens de vergade
ring afwezig vanwege ziekte. Op dins-
dag 26 november wordt het college
voorstel om over te gaan tot privatise
ring behandeld in de raad.

Ter gelegenheid van haar 80ste ver-
jaardag reisde mevrouw J.C. van
Laren uit Baar n op 2 november j.l.
met zo'n veertig familieleden en
vrienden in een tourbus naar haar
geboorteplaats Vorden, waar een
verrassende ontmoeting plaats-
vond.
Om half twaalf stopte een touring-
car uit het Eemland voor de ingang
van de N.H. Kerk van Vorden. De in-
zittenden bezichtigden de kerk
o.l.v. een plaatselijke gids. Het zilve-
ren doopbekken en het doopboek
uit 1915 werden ten toon gesteld,
aangezien mevrouw Van Laren op
drie december van dat jaar alhier
door ds. Helders was gedoopt.

De zoon van de jarige, ds. Van Laren uit
Den Haag*, had tijdens de voorbereidin-
gen van deze verjaardagsviering het
plan opgevat de dopelingen van die da-
tum op te zoeken en uit te nodigen 2
november naar de kerk te komen voor
een gezamenlijk weerzien - of een
'weerhoren' in geval de baby's hadden
gehuild tijdens de doopdienst.
Dank zij Vordenaar de heer Van den
Broek kon dopeling Johanna Norde
worden geïdentificeerd als diens
plaatsgenote mevrouw Meijerman. Zij
was ingenomen met het plan van ds.
Van Laren en schreef een gedicht op de
ze gebeurtenis, dat zij in de Dorpskerk

voordroeg. De twee 80-jarige dames be
groetten elkaar voor het eerst en gin-
gen bij het doopvont op de foto. De
aanwezigen waren verrast en ontroerd.
Na het zingen van gezang 390 en 401
onder begeleiding van ds. Alma, ging
het gezelschap naar het Dorpscen-
trum.
Vervolgens bracht men een bezoek aan
Kasteel Vorden en het bijbehorende
Tuinbaas-huis, waar mevrouw Van
Laren werd geboren en met de kinde
ren van het landgoed speelde. Ds. Van
Laren had een van die kinderen weten
te bereiken en te inviteren op het
Kasteel voor een weerzien met zijn
moeder en het delen van jeugdherin-
neringen. Helaas moest deze ontmoe
ting worden uitgesteld.
Tijdens de rondleiding van de heer Van
den Broek kon mevrouw Van Laren
over verscheidene vertrekken enige
'inside information' geven, die zij van
haar ouders had overgeleverd gekregen
en met eigen herinneringen aangevuld
een paar jaar geleden in drie dikke or-
dners had gedocumenteerd en geïllus-
treerd met brieven en kaarten, schrif-
ten en tekeningen, foto's en voorwer-
pen uit die tijd. In de Raadzaal vertelde
zij een drietal anekdotes. Een daarvan
betrof de financiële zorgen waarin
haar zwangere moeder kwam te verke
ren, toen haar man werd gemobili-
seerd en derhalve door de baron niet

meer werd betaald als tuinbaas, huis-
knecht en chauffeur. Noch de beloofde
turven en andijvie van de dominee,
noch de geldelijke toezegging van de
Burgemeester, noch de ontvangen
brief van de Koningin brachten soe
laas. Toen zij de wanhoop nabij was
werd haar op een avond anoniem 800
gulden bezorgd vergezeld van een
briefje met de woorden 'Gedachtig de
Barmhartige Samaritaan - wie is mijn
naaste'. Wie deze naaste is geweest
voor haar ouders werd nooit duidelijk.
De huidige bewoners van het vroegere
Tuinbaas-huis hadden ds. Van Laren
toegezegd zijn moeder te ontvangen en
zo geschiedde. Vermoeid en voldaan
zat zij na 80 jaar weer in de kamer,
waarvan de voorgevel ongewijzigd was
gebleven. Een foto van haar uit 1918,
waarop zij te zien is op haar klompjes
met twee emmertjes bij de geit in het
weitje achter het huis kon op dezelfde
plaats worden gemaakt - weliswaar bij
een pony en zonder emmers, maar met
dezelfde klompjes bij de hand!
Wie bewaard, die heeft wat - al zijn het
maar je herinneringen. En met goede
herinneringen aan het dorp Vorden en
zijn inwoners en het "zwanenhalzen"-
gebak (die met de extra 'n' van de nieu-
we spelling toch niet duurder waren
geworden) vertrokken de verjaardags-
gangers aan het eind van de middag
toen het licht begon te regenen.

NOVEMBER
Iedere dag:

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

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
26 NCVB Bezoek Rechtbank
26 Plattelandsvrouwen Excursie

Bredevoort
27 Plattelandsvrouwen Excursie

Bedrij fsverzorging
27 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
27 HVG Dorp, Sinterklaasavond
27 BZR Vorden Dorpscentrum

DECEMBER
Iedere dag:

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

2 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas-
avond

2 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
3 Soosmiddag Kranenburg
4 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
4 HVG Linde Sinterklaasavond
4 Bridgeclub BZR Vorden,

Dorpscentrum
4 HVG Wichmond, Eendagsbestuur
4 Welfare Handwerken, Wehme
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 Winterwandeling Wildenborch
9 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

11 ANBO Klootschieten, 't Olde
Lettink

11 Bridgeclub BZR Vorden,
Dorpscentrum

13 t/m 15 PKV Expositie in de Herberg
14 Kerstmarkt
16 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
16 Vrouwenclub Medler, Kerstfeest
17 Soosmiddag Kerst Kranenburg
17 NCVB Kerstavond met Jaap Zijlstra
17 HVG Linde, Kerstviering
17 Welfare Kerstcontactmiddag

Wehme
18 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, Kerstfeest
18 BZR Vorden Bridgeclub,

Dorpscentrum
18 HVG Wichmond, Adventsviering
18 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
19 HVG Wildenborch, Kerstviering
19 Bejaardenkring Kerst,

Dorpscentrum
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
23 HVG dorp, Viering kerstfeest de

Fakkel
30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum



Ook dat is Albert Heijn met leuke Sinterklaas verrassingen

Graf/'s schminken voor onze kleine klanties. Om de Sint feestelijk in Hengelo te kunnen
ontvangen mogen de kleintjes zich tegen inlevering van deze advertentie GRATIS laten
schminken in de A.H. Supermarkt op zaterdag 23 november van 9.00 tot 13.00 uur.

AH CHOCOLADE LETTER meik puur wit 100 g _ 1,29

AMBACHTELIJK SPECULAAS i5stuks_2,79

PATE S diverse soorten, 100 g l j

BOLLETJE KRUIDNOOTJES soog_

ROOMBOTER BANKETSTAAF 250g

MAGERE SUCADELAPPEN kg

BEAUJOLAIS PRIMEUR (vanaf do.21 -11) 0,75 Itr.4,95 CASINO BROOD wit en bmin 800 g

HAK FESTIVAL (& soorten groente) grote pot 1, CLEMENTINE MANDARIJN NET ± kg

chAlDGrt H 6 IJ n Hengelo (Gld.) Molenhoek, de wmkeihoek van Hengelo verzorgt graag uw kerstpakketten

2,79
2,99
9,98
1,99
2,29

BRON WATER V O O R Z I E N IIMC

Complete drinkwaterinstallatie, • Bronboringen tot 150 m
inclusief bron- met benodigde • Waterkwaliteitgarantie
filters voor zowel ijzer/mangaan/amonium • Ruim 15 jaar ervaring op gebied van watertechniek

TOLDIJK (bij Doetinchem) Tel. (0575) 45 20 41 - Fax (0575) 45 20 51

• Pompinstallaties
• Waterontharders
• Drukverhogingsinstallaties

GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3.19
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,

ligt vanaf 22 november 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: maatschap Scheffer-Broekgaarden
adres: Nieuwenhuisweg 1
woonplaats: 7251 PS Vorden

adres van de inrichting: Nieuwenhuisweg 1

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

Strekking van het ontwerp-besluit:
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 het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 20 december 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 19 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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Kalenders en
agenda's voor

Acriterhoekse
spreukenkalender '97 18,95
Achterhoekse almanak '97 6,9O

Scheurkalenders
1997 o.a.

Emile Ratelband, Peter van
Straaten, Loesje, Onze Taal,
Geschiedenis, Liefde is, Play-
boy, Dick Bruna, Paddington,
Doorzon, Hullie.

Wand ka tenders 1997 o.a.
Kunst:

Flora en Fauna:

Sport:

Monet, Chagall, Jugendstil),
Ikonen, Klimt, Naieven, Angels
Anton Pieck, M. Bastin,
Indianen.
Greenpace, Alpen, Bomen,
Bloemen, Tuinen, Pinguines,
Walvissen, Dolfijnen, Gorilla's,
Zwanen, Wolven, Beren,
Koeien, Varkens, Honden,
Katten, Paarden.
Ferrari, Formule 1, Motorsport,
Classic cars, Golf, Zeilen,
Surfen.

Raadhuisstraat 22, Vorden, telefoon (0575) 55 31 00

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

KERSTKAA

XM \ /

MEUWJAARSKAARTEN
De nieuwe collectie wenskaarten voor
kerstdagen en jaarwisseling ligt bij ons

alweer ter inzage voor u!
Zeer ruime keus in originele kaarten,

van sober tot zeer uitbundig,
voor bedrijven en particulieren.

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaars-
kaarten/ geHeel naar uw eigen wensen.

Bestel uw kaarten tijdig bij:

&racuimm_icitp

WEEVER8

Pikante
iisbroodjes

*

*
nu per stuk

O,5O
*

m^x^ fprji fjy ril TT^ ̂ iH rî  ril fii fji ̂ ĵ  rji rji rr rĵ  rĵ  rĵ  rî  rji rri

ZWARTE PIETJE

kwarkbol

nu van 4,95 voor

nu

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

. ) /.



Vond u dat ook zo'n lange naam?
Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden

Vanaf nu heten wij
Rabobank Graafschap-West

Rabobank
Graafschap-West

kantoren te
Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wicnmondseweg 13a
Wichmond,
Baron van der Heijdenlaan 3

Weekendrecept
Vlogman

(ADVERTENTIE)

Hachee
Bereidingstijd: 20 minuten.

Stooftijd: 11/2-2 uur.

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

Benodigd keukengerei:
braadpan

Bereidingswijze:
1. Smelt de margarine in de braadpan. Doe de snijders ui erbij als de mar-

garine begint te kleuren en het schuim wegiH^t. Bak de snippers ui
lichtbruin en neem ze met zo min mogelijk vet uit de pan.

2. Bak de stukjes vlees in vrij korte tijd mooi bruin. Temper de warmtebron.
3. Strooi de bloem over het vlees en roer alles goed door ellcaar. Laat de

inhoud van de pan op een laaggedraaide warmtebron heet worden.
4. Giet de bouillon al roerend bij het vlees. Blijf roj^n tot de hachee kookt

en bindt. ^P
5. Voeg de azijn, het laurierblad en de kruidnagels toe. Sluit de pan en laat

het vlees gaar stoven.
6. Roer regelmatig de inhoud van de pan om, om aanbranden te voorko-

men. Doe na l uur stoven de snippers ui bij de hachee.
7. Controleer of de hachee gaar is en maak deze op smaak af met peper en

eventueel zout en wat azijn.

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

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

Slager Vlogman

Vorden zwart van de Pieten

Commissie stemt in
met onderzoek
naar muziekschool
De raadscommissie milieu, welzijn,
personeelszaken en financiën van de
gemeente Vorden stemde vorige week
woensdag in het met voorstel om een
onderzoek in te gaan stellen naar de fi-
nanciële problemen bij de muziek- en
dansschool "De Muzehof' in Zutphen.
De afgelopen jaren zijn er op het ge
bied van financiën telkens problemen
bij de voormalige muziekschool. Het
afgelopen jaar was het exploitatiete-
kort 125.000 gulden. De gemeenten in
deze regio die jaarlijks een subsidie ge-
ven aan de Muzehof in Zutphen vinden
dat het zo niet langer kan en willen
een extern onderzoek laten instellen
om toekomstige financiële problemen
te voorkomen. Met dit externe onder-
zoek is een bedrag gemoeid van
100.000 gulden. Voor de gemeente
Vorden komt dit neer op een bijdrage
van 9.100 gulden.
De heer M. Bakker (D66) drong er bij

wethouder M. Aartsen op aan om in de
gaten te houden dat de kosten van het
onderzoek niet hoger uitvallen dan de
beraamde 100.000 gulden. "Dat gevaar
zit er natuurlijk in", aldus de heer
Bakker. "Want de offertes voor het on-
derzoek moeten namelijk nog worden
aangevraagd". Wethouder Aartsen be-
loofde dat als de kosten hoger uitvallen
ze eerst weer de commissie zal raad-
plegen.

Oud-Vorden
De vereniging "Oud Vorden" houdt
donderdag in samenwerking met de
monumentencommissie een dia-avond
over gemeentelijke monumenten. De
heer Knibbeler, lid van het Gelders
Genootschap tot bevordering en in-
standhouding van de schoonheid van
stad en land, zal aan de hand van tal-
rijke dia's laten zien wat er op het ge-
bied van monumenten zoal wordt ge-
daan. Om iedereen in staat te stellen
nader kennis te maken met het werk
van de monumentencommissie is de
avond voor iedereen gratis toeganke-
lijk. Zie advertentie elders in dit blad.

Het wemelde zaterdagmiddag bij de
aankomst van Sinterklaas in
Vorden van de zwarte Pieten. De
Sint heeft blijkbaar niet alleen oog
voor kinderen, maar heeft eveneens
oog voor de werkeloosheid in ons
land. Vandaar dat hij zich deze dag
liet vergezellen door zo'n 20 knech-
ten. Onder hen fietsende zwarte
Pieten, muziekmakende Pieten en
de "gewone" Pieten te voet.

De Goedheiligman arriveerde met de
trein van kwart over een op het station
in Vorden waar de kinderen al vol on-
geduld op hem stonden te wachten. Na
het schudden van talrijke handjes
steeg Sint in een open landauer, die ge
trokken werd door twee Gelderse paar-
den. Zelden hebben we in Vorden zo'n
lange stoet van "achtervolgers" gezien.
Veel kinderen en ouders volgden de
kindervriend tijdens de intocht.
"Sursum Corda" ondersteund door de

majorettes zorgde voor de muzikale
noten, terwijl de Pieten volop met an-
dere noten strooiden. De intocht ein-
digde bij het Dorpscentrum. Daar werd
de Sint verwelkomd door burgemees-
ter en wethouders van Vorden. De Sint
was blij, zo zei hij, dat de paarden en
koetsier Voskamp hem weer zo veilig
door Vorden hebben geloodst.

Na de officiële verwelkoming spoedde
de Sint zich naar de grote zaal van het
Dorpscentrum, waar hij zich een poos
met de jeugd onderhield. Een aantal
Pieten vermaakte de kinderen met het
uithalen van allerhande malle fratsen.
Later op de middag vertrok de Sint en
zijn gevolg naar gasterij Schoenaker.
Hier waren inmiddels de kinderen uit
de buurtschappen Wildenborch, Kra-
nenburg, Medler en Linde samenge-
stroomd . Ook hier onderhield de Sint
zich geruime tijd met de jongens c>n
meisjes.

David G. Alford Groep zoekt vrijwilligers

Scoutinggroep bestaat 50 jaar
De scoutinggroep Vorden-Hengelo
bestaat deze maand 50 jaar. In
Vorden beter bekend als de "David
G. Alford Groep". Het gouden jubi-
leum wordt zaterdag 30 november
in het clubhuis aan de
Hilverinkweg in Vorden gevierd.
Tijdens deze dag zullen alle groe-
pen zich presenteren. Er wordt te-
vens een reunie gehouden. Oud-le-
den die deze reunie bij willen wo-
nen kunnen zich aanmelden bij
Bert Turfboer, Joostenkamp 35 in
Ruurlo, tel. 0573-^848.

Wijlen Willem Spanhaak was de man
die in 1946 de padvinderij in Vorden
van de grond tilde. Hij behoefde niet
lang na te denken o^r de naam. Vlak
voor het verstrijl||j^P^an de Tweede
Wereldoorlog stortte de Engelse RAF
piloot David G. Alford in de Ach-
terhoek met zij» toestel neer. Willem
Spanhaak bezorgde David in deze con-
treien een onderduikersadres en zorg-
de er later voor dat de Engelsman weer
terug kon naar zijn geboorteland.
Spanhaak die zich overigens in het ver-
zet zeer verdienstelijk heeft gemaakt,
gaf tijdens de oprichtingsvergadering
de padvinders in Vorden de naam
"David G. Alford Groep". Ongeveer 15
jaar geleden kwam David Alford voor
een bezoek in Vorden terug. Tijdens
dat bezoek maakte groepsleider Bert
.Turfboer van de gelegenheid gebruik
om de Engelsman tot ere-lid te benoe-
men. De padvinders bouwden in 1946
met toestemming van de heer v.d. Wall
Bake op het landgoed Kiefskamp in
Vorden een eigen troephuis. Nu een
halve eeuw later is dit troephuis nog

steeds het onderkomen van de scou-
tinggroep Vorden-Hengelo.
Momenteel kampt de groep met een
soort "luxe" probleem. Groepsleider
Bert Turfboer: "We hebben een tekort
aan leiding en dan met name bij de
welpen. We hebben 24 welpen en een
wachtlijst van 36. We zoeken al gerui-
me tijd naar iemand die ons bij de lei-
ding wil assisteren. Affiniteit met scou-
ting is meegenomen, maar is geen ver-
eiste. Scouting Nederland organiseert
namelijk speciale cursussen voor lei-
dinggevend kader", aldus Turfboer.
De welpen zijn tussen de 7 en 11 jaar
en spelen op de wekelijkse bijeenkom-
sten op zaterdag het verhaal van
Mowgli. Het verhaal gaat over een men-
senkind dat in het oerwoud is ver-
dwaald en daar door een wolvenhorde
wordt opgevangen en geadopteerd. De
leiders hebben dan zeer toepasselijke
dierennamen. De verkenners in de leef-
tijd 11-15 jaar doen veel "buitenwerk"
zoals kamperen en tochten maken.
Ofwel "overleven" in het bos. De
"Rowans" - ook wel "Exploirers" ge-
noemd - zijn 15 tot 18 jaar oud. Zij bor-
duren verder op hetgeen de verkenners
doen, terwijl zij ook zelf programma's
opstellen.
Bert Turfboer is zeer positief over de
toekomst van de padvinderij. "Scou-
ting Nederland telt 130.000 leden. In
dat licht bezien is scouting Vorden met
zijn 55 leden en de grote wachtlijst een
flinke groep. In het distrikt "De
Graafschap" waaronder Vorden-Henge-
lo ressorteert vinden jaarlijks diverse
uitwisselingen plaats met andere groe-
pen uit het distrikt zoals Zutphen,
Voorst en Lochem.

Muziekvereniging
Concordia brengt
video op de markt
De muziekvereniging "Concordia"
brengt deze week een videoband op de
markt. Op deze band met als titel "Zo
was het vroeger" zijn beelden te zien
die dateren uit 1938 en 1949. In 1958 is
er in Vorden een film gemaakt over de
Vordense verenigingen en scholen.
Ook die zijn te zien. Ferdy Schmitz
heeft al deze filmbeelden "omge-
bouwd" naar video-kwaliteit. De video-
band heeft een speelduur van 60 mi-
nuten. De band is verkrijgbaar bij de
plaatselijke ABN/AMRO bank en bij de
speelgoed-en huishoudzaak Sueters of
bij Paul Bunkers (55 36 88).
"Concordia" wil uit de opbrengst on-
der meer de opleiding van de jeugd fi-
nancieren en tevens om instrumenten
voor de jeugd te kunnen aanschaffen.

Concert Jubal op 30
november in
ludgerusgebouw
Muziekvereniging Jubal houdt op za-
terdag 30 november haar jaarlijkse na-
jaarconcert in het ludgerusgebouw in
Vierakker. De drumband zal een aantal
afwisselende nummers spelen. Ook de
harmonie heeft weer een heel divers
programma voor de bezoekers in petto.
Zie ook advertentie.

Vanaf 24 november tot en met 12 janu-
ari exposeren in galerie Agnes Raben te
Vorden negen kunstenaars. De ten-
toonsteling omvat gouaches, werken
in gemengde techniek, design, glas-
kunst, plastieken, sieraden, hoeden,
tassen en handgedrukte poëzie.



Dames en herenkapsaton

Gerard Lurvink
Ruurloseweg 16

Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 64

Nieuwe openingstijden
vanaf 4 november:
maandag: 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag: 8.00 tot 18.00 uur
woensdag: 8.00 tot 18.00 uur
donderdag: 8.00 tot 20.00 uur
vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur

vanaf 18.00 tot 20.00 uur
zonder afspraak

zaterdag: 8.00 tot 15.00 uur

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bij Eddh vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 18/11 T/M ZATERDAG 23/11 1996

ONZE VLEESTOPPERS:

FRIKI KALKOENFILET ÜJIffifllfliiJ ]m•»van R

HACHEE-STOOR/LEES met gratis kruidenstick 1000 gram van 18,90 voor 1

ZEEUWSE SPEKROLLADE 1000 gram van 13,90 voor 9,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

PANKLARE WASPEEN

SPAANSE HANDSINAASAPPELEN

HANDPEREN DOYENNE DU COMICE

500 gram van 1,98 voor

net a 2 kilo van 4,98 voor

1 kilo van 2,98 voor

18
2,98
1,98

VOOR UW ONTBIJT:

GROF VOLKORENBROOD GESNEDEN 800 gram van 1,99 voor 1,49

VERGEER KAAS VERS VAN HET MES

JONGE BELEGEN KAAS van 1198 voor

STEGEMAN KATENSPEK
(ZAV-verpakking)

100 gram van 2,09 voor 1.25
MET EDAH-CARD

Onze A-merkencampagne (met gratis Edah-card)

BAVARIA PILS (30% korting)
12 flesjes nu met card van 6,79 voor 4,7 5

IGLO
DIEPVRIESBOERENKOOL (4O% korting)

pak 450 gram nu met card van 1,15 voor 0,69

PAKJE CROMA (45% korting)
200 gram nu met card van 1,39 voor 0,77

LIGA EVERGREEN (35% korting)
div. smaken nu met card van 2,89 voor l ,88

JIF (35% korting)
normaal, Citroen, active nu met card van 2,99 voor 1,94

Denkt u aan uw volle spaarkaarten? Bij de vitrinekast vindt u de folder

Sinterklaas is weer in het land. Dan is er bij de Edah ook weer wat aan de
hand. Een kleurplaat in de vorm van een schoen, deze kun je ophalen en

weer inleveren tot zaterdag 30 november.
Op maandag 2 december hebben we weer een gezellige avond van 18.00
tot 20.00 uur. Jullie kunnen de schoentjes weer ophalen bij Zwarte Piet.

KOMT ALLEN

De 3 principes van Edah:
Prettig winkelen.

Compleet assortiment.
Scherpe prijzen.

Onze openingstijden zijn als volgt:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

Op 28 december om 19.30 uur gaan we de
Canastavereniging CLIP oprichten

(Canasta Linde in t Proathuus)

Eenmaal per maand (tienmaal per jaar)
Gratis deelname

Eerste consumptie altijd halve prijs.

Als het spel onbekend is leren wij u de beginselen in
één avond.

Spannend spel voor jong en oud (vanaf 16 jaar)
vrouw of man maar sowieso voor diegenen

die van een gezellig avondje uit houden.

Tevens nemen wij de bittergarnituur
voor onze rekening op de eerste speeldag.

Maximale deelname 4O pers. Bel (O575) 556421

Lindeseweg 23, Vorden J!»

't Proathuus

Sint-aanbiedingen

Echte Limburgse vlaaien
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

NIEUW NIEUW

PEREN-ADVOCAAT VLAAI
Heerlijk romig met advocaat en stukjes peer.

Gewoon geweldig lekker

dit weekend f 17,5O

ROOMBOTER-AMANDEL
SPECULAAS

de allerlekkerste gemaakt volgens oud recept

250 gram f 5y5O

ACHTERHOEKSCHE BOLUSSEN

6 voor ff 4,5O

AL GEPROBEERD?

PEPERNOTEN-VLAAI
goed voor 6 punten

Echt lekker!

NU f 8,50
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

December-agenda
1 dec.

5 dec.

21 dec.

24 dec.
25 dec.

28 dec.
31 dec.

U mag ons uittesten of we om 12.00 uur
open zijn! Voortaan standaard:
zondag en woensdag 'n Proatbal
voor maar f 3,-!
Klaasaanbieding: 1e consumptie voor
de halve prijs (die goeie man geeft zo-
veel weg, mogen wij ook een beetje
meedoen . . .)
Recordpogtng klaverjasvereniging
'de Duikboot'
Open! 15.00 - 24.00 uur
Open! 12.00 - 24.00 uur
(Proatbal wordt kerstbal)
Canasta (zie advertentie)
'n Kort jaar voor ons, dus daarom ook
kortere prijzen: consumpties van
f2,25 voor f 1,996!

De januari-agenda volgt in het Contact van 23 dec.

Veulowthuusbi'j

't Proathuus



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

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

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

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

Prins Mare de Eerste

l/ol littl.t iHK/ifjcn n'ii n nlci-nli uil om onze totaal nicini' inafiïcntf tclnl.'ct

lc huinc'ii hehijl.'cn.

vUoénMiag 2() novemovr /'.i daar gedegenheid i <n1^^i l <).()() lol 2 l . ( ) ( )

uur. f^t'n naai e en tuttnltie .slcutn cooi- n Klaar.

11 cm.'tl (fo/ociiH'ii en r ((tulen i'inill n nli on.\ ceel iiit>iiti>c^/\<ti/iHtffllt<'l<'ii,

l (•oom/fftiralit'.l en - /\l<>iiiinciiheien.

Speciale Openingsaanbiedingen
donderdag 21 t/m zaterdag 23 november

>V TWEELING KLIMOP

>V SLAAPKAMERGELUK
MET SCHAAL

1̂  1e KWALITEIT CYC L AAM

ï< BOEKET ROZEN + GROEN

Aanbiedingen OP = OP

Bloemenspeciaalzaak

dijkerman
Zutphenseweg 5-7251 DG Vorden
Telefoon (0575) 55 13 34

Voor veel inwoners van Vorden kwam het nie^als een verrassing dat Mare van der Linden
de nieuwe Prins is geworden van De Deurdreajers. De aanwijzingen in Weekblad Contact wa-
ren blijkbaar iets te makkelijk geweest want er was afgelopen zaterdag tijdens het prinsen-
bal zelfs een afvaardiging van voetbalvereniging Vorden in de grote zaal van De Herberg.
Prins Mare de Eef^^t/verd om 22.11 uur door de kopergarde binnen gereden. Mare was op
dat moment vermomd als de "Lange Jan" van de Efteling. De oud-prinsen van de afgelopen
elf jaar hadden zich voor deze gelegenheid in een voetbaltenue gestoken van W Vorden. Na
de installatie zorgde Prins Mare de Eerste gelijk voor de nodige sfeer. Speciaal voor het car-
naval heeft de marcies van Linde tot Vierakker namelijk het lied "En nu de hendjes de lucht
in" geschreven. Dit lied sloeg bijzonder goed aan in de zaal en ook de band "One Two" moest
eraan geloven. Het motto van Prins Mare de Eerste is "Wie zingt iedere avond het Vordens
carnavalslied en dreajen deur tot in blessuretied". Het carnaval wordt dit jaar gehouden van
8 tot en met 11 februari.

Jubilaris
Op de onderlinge show van de
Vogelvriend is de heer G.H. Slagman ge-
huldigd met zijn 40-jarig lidmaat-
schap. Op uitnodiging van het bestuur
was de heer J. Wessels uit Rijssen na-
mens het Gewest naar Vorden geko-
men. Hij sprak lovende woorden over
de heer Slagman vanwege zijn betrok-
kenheid bij de vereniging en de vogel-
sport.
Zo was de heer Slagman jarenlang se-
cretaris van de Vogelvriend. De laatste
jaren is hij actief met de tentoonstel-
ling en het onderhoud en aanpassen
van de lichtinstallatie. Ook is hij een
vaste medewerker in Zutphen tijdens
de kampioenschap van de ANBW.
Namens het gewest kreeg de heer
Slagman een speld van de vereniging
en van de vereniging ontving hij een
wandbord met inscriptie.

Vrouwen in de bijbel
Naast de bekende aartsvaders Abram,
Isaak en Jakob kent de bijbel ook aarts-
moeders. Denkt u maar aan Sara,
Rebecca, Rachel en Ruth. Wat is hun
rol in de bijbel en wat betekenen ze
voor de vrouw in onze tijd? Bent u
daarin geïnteresseerd komt u dan don-
derdag naar zaal Withmundi in
Wichmond. Mevrouw Graafsma uit
Hengelo komt hier een avond over pra-
ten.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Wereldwinkel
De Wereldwinkel staat de komende
twee weken met een dubbele kraam op
de markt. Dit in verband met de sinter-
klaasinkopen. In de kraam van de
Wereldwinkel in Vorden treft men on-
der ander bananen aan met het Max
Havelaar Keurmerk. Deze bananen ko-
men uit Ecuador en de produktie is in
handen van een groep boerenbedrij-
ven.
In de wereld van de bananengiganten
is er voor deze zelfstandige boeren
nauwelijks plaats. Dankzij het Max
Havelaar Keurmerk krijgen ze nu een
kans hun fruit tegen een goede prijs te
verkopen. Dat biedt uitzicht op betere
levensomstandigheden. Ook de zorg
voor het natuurlijke milieu gaat deze
boeren ter harte. Naast Ecuador is
Ghana verantwoordelijk voor de export
van bananen van Max Havelaar naar
Nederland. Dankzij de inzet van de
ontwikkelingsorganisatie Solidaridad
ligt die banaan met de merknaam
"Oké" ook in de winkel. In Vorden is de
ze banaan te koop bij de echte groente-
man Huitink en bij de Super aan de
Dorpsstraat. Zie ook advertentie.



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

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

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

Kom gerust eens langs voor een voed advies

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

us-
VRUHOUDER 19,95

BELUCHTINGS-

PONIP

BOLACCACIA 4O,OO

HAAGBEUK
pi. 1,20 m

VIOLEN
winterhard, per pak

NARCISBOLLEN
40 stuks 1O,OO

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

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
4 nov. t/m zondag 10 nov. 1996.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

17 m3

21 m3

25 m3

30 m3

34 m3

38 m3

42 m3

47 m3

51 m3

55 m3

59 m3

64 m3

70 m3

76 m3

83 m3

89 m3

95 m3

106 m3

117 m3

127 m3

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
3-1V96
van:

17 m3

21 m3

25 m3

30 m3

34 m3

38 m3

42 m3

47 m3

51 m3

55 m3

59 m3

64 m3

70 m3

76 m3

83 m3

89 m3

95 m3

106 m3

117 m3

127 m3

Het weekstreefverbrijik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

KERSTKAARTEN

NIEUWJAARSKAARTEN

'iituj l i -
nKvL'L'»- t<j>- iivi'L*L(t_' \>L>or u!

Zeec ruime la'a*;. in ***\ ( ! » » • ! . • ki*arte*v
van sober K>t ^ccv uHbundfot

vangbedrijven en particulitu-en.
Wij ontvv't-rpe*! ook kfrst- i*n nieuwjocu'S-

Uaarterv gekeel ncuir uw eigen \\VI\SL-M.
Bestel ww kaariwi l i j

DRUKKERIJ
WEEVERS

mode voor
het héle gezin

ïïïmtc
fashion

u
WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Wij hebben nu reeds heel veel najaarsmode sterk in prijs verlaagd.

Dames geruite g i l e t s v a n 55.00
Dames blazers van m.oo
Dames broeken van w,95
Dames l e g g i n g s v a n 15.00
Dames truien . v a n 35.00
Dames shirt lange mouw van 19.95
Dames blouses .̂ .... van 35.00
Dames jacks van 99.95
Heren sweaters van 49,95

^ Heren truien É f c v a n 39.95

voor 35*00

voor 79*95

voor £9*95

voor 9*95

voor 25,00

voor 15*00

voor 19*95

voor 79*95

29,95voor

voor 29*95
Heren jacks van 79.95
Kinder g i l e t s v a n 3230
Kinder shirts lange mouw van nso voor
Kinder jacks van 39.95
Jongens broeken van 22^0
Jongens sweaters van 2730
Baby jacks van 29.95

voor ^9*95

voor 19*95

7JO
voor 59*95

voor 15*00

voor 17*50

voor 19.95

PIN

Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Wij hebben nog veel meer artikelen sterk in prijs verlaagd.
KOM BESLIST EVEN KIJKEN EN PAK UW VOORDEEL !!!

Spec ia l e aanb ied ingen

modecentrum
MODISCHE BLOUSES
rui l en uni, nu

PRACHTIGE
PULLOVERS
V-hals en polo, van 139,- nu vanaf

„ HERENJACK'S
dorpsstraat 22

tel.45 14 38 PARKA-MODEL
2 kleuren, maat 46 t/m 58, van 179,- nu

98,-

109,-

149,-



Nieuwe eigenaren voor 't Proathuus in Linde:

Opening op zaterdag 30 november

Café 't Proathuus in buurtschap
Linde gaat over in andere handen.
De nieuwe "bezetters" van het café
zijn Fred en Marie Fransen en
Marga Berends. Vanaf zaterdag 30
november zal dit drietal de scepter
gaan zwaaien in Linde. Nadat er 's
middags afscheid is genomen van
Fien en Leo zal er op die dag een re-
ceptie en een groot openingsfeest
plaats vinden met diverse gastop-
tredens.

»

Fred Fransen (41) had al jaren het plan
om een eigen café te beginnen. "Enkele
jaren geleden ben ik samen met Harry
Wichers nog bij Nico van Goethem ge
weest om te informeren wat de
Pantoffel moest gaan kosten. Maar dat
bleek voor ons niet haalbaar. Ongeveer
een jaar geleden ving ik het gerucht op
dat Fien en Leo wilden stoppen met 't
Proathuus. Het rare is dat ik er toen
toen niet gelijk achteraan ben gegaan.
Dat was pas een paar maanden gele
den. Van Fien hoorde ik toen dat er een

ander serieus bod was. Ik dreigde dus
opnieuw de boot te missen", aldus
Fransen.

Het andere serieuze bod was van Henk
IJben en Marga Berends van café 't
Old^Lettink. Deze waren in Vorden op
zoe^Paar een woonruimte en aange-
zien Marga Berends van oorsprong uit
Linde komt zagen ze het wel zitten om
zich te vestigen in het woonhuis naast
café 't Proathuus. Ze zochten echter
wel jm partner om ook het café over te
nenlB. "En daar kwamen Marie en ik
dus om de hoek kijken. We waren er ei-
genlijk in een mum van tijd uit en sa-
men met Marga Berends (33) hebben
Marie (41) en ik dan ook een VOE opge-
richt".

Fred Fransen benadrukt dat alle partij-
en achter deze beslissing staan. "Ook
Hans Wagenvoort die samen met Henk
IJben petit-restaurant 't Olde lettink
runt, vond het een prima idee. En ook
de reacties van de andere horecabedrij-

ven in het dorp hebben waren heel
leuk", zegt hij. Volgens Fransen hoeven
de activiteiten van de verschillende ho-
reca-ondernemingen elkaar ook niet te
bijten. "Wij zullen ons bijvoorbeeld
niet gaan richten op bruiloften en par-
tijen. Daar i^ons café niet geschikt
voor. Maar d^^et gebied van toerisme
liggen er voor ons wel degelijk kansen.
Het Pieterpad loopt bijvoorbeeld pal
langs ons pand en er komen in de zo-
mer ook zeer grote groepen fietsers
door Linde. lAduar moeten we dus als
eetcafé op ^Bpelen". Fransen werkt
momenteel als salesmanager bij
Schotpoort Transport in Eerbeek. Deze
baan zal hij voorlopig aanhouden. "Je
moet natuurlijk wel wat zekerheid in-
bouwen", zegt hij.
't Proathuus blijft voor de verenigin-
gen in Linde gewoon de thuisbasis.
"Daar veranderen we niets aan", aldus
Fransen. "Integendeel. Wij zijn er juist
ontzettend blij mee dat de verenigin-
gen en clubs uit Linde hier hun thuis-
basis hebben."

Expositie Huis te Eerbeek

CDA Gelderland
heeft geen haast
met herindeling
Het CDA in de provincie Gelderland
heeft geen haast als het gaat om de ge-
meentelijke herindeling. Dit bleek vo-
rige week woensdag toen enkele leden
van de CDA-statenfractie en gedepu-
teerde Jan van Dijkhuizen een werkbe-
zoek brachten aan Vorden. "Het is een
ramp wat er op dit moment in Den
Haag gebeurt. Wat dat betreft wil ik
ook niets te maken hebben met staats-
secretaris Van der Vondervoort van
Binnenlandse Zaken die het hele pro-
ces in gang heeft gezet. Maar als er ge-
meenten zijn die met elkaar willen sa-
menwerken of zelfs fuseren, zullen we
ze als provincie daar natuurlijk wel in
steunen", zei fractievoorzitter P.
Dirksen van het CDA in Gelderland.
Dirksen deed deze uitspraak tijdens
een bijeenkomst die zijn fractie in het
Dorpscentrum had met de plaatselijke
CDA-afdeling. De discussie over de her-
indeling werd aangeslingerd door frac-
tievoorzitter Ab Boers van het CDA in *
Vorden. Boers vroeg zich af hoe het
CDA in de provincie Gelderland tegen
het hele herindelingsproces aankijkt.
"Voor ons is dat niet helder", aldus Ab
Boers. Dirksen liet weten dat de ge
meentelij ke herindeling momenteel
de minste prioriteiten heeft. "Hele
maal boven aan de lijst staat het
knooppunt Arnhem-Nijmegen. Dat
heeft voor ons op het ogenblik de
meeste prioriteit. Op de tweede plaats
staat de problematiek rondom C-20 ge
meenten zoals Zutphen. Daarna ko-
men de centrumgemeenten en de ge
meentelij ke herindeling staat voor ons
op een vierde plaats", aldus Dirksen.
Gedeputeerde Jan van Dijkhuizen
waarschuwde Vorden echter wel om
zich niet te passief op te stellen. "Als
omliggende plaatsen met elkaar gaan
fuseren en Vorden komt als gevolg
daarvan alleen te staan, dan moeten
wij als provincie straks wel de afwe
ging maken wat we doen met een ge
meente als Vorden. Dat moeten jullie
dus niet uit het oog verliezen", aldus
gedeputeerde Van Dijkhuizen. Verder
maakte hij de Vordense afvaardiging
van het CDA duidelijk dat er bij een
eventuele fusie met één of meerder ge
meenten buiten de Stedendriehoek
geen zogenaamde stimuleringssubsi-
die klaar ligt. "Als een gemeente moet
uittreden uit een regio vanwege een fu-
sie dan zullen wij dat niet door middel
van een soort subisidie stimuleren.
Nee, wat dat betreft moet een fusie een
dusdanige meerwaarde hebben dat de
nieuw te vormen gemeenten deze fi-
nanciële klap zelf op kan vangen".

Op zondag l december wordt er we-
derom een open huis gehouden op
Landgoed Het Huis te Eerbeek ten
gunste van de nieuwe collectie
kunstwerken, tentoongesteld door
een aantal gerenommeerde kunste-
naars. Deze kunstcollectie is mede
gerealiseerd met advies van kunst-
kenner Wouter Derksen uit Warns-
veld.

Sinds een jaar organiseert Het Huis te
Eerbeek meerdere tentoonstellingen in
drie maandelijkse perioden, zowel in
het eeuwenoude landhuis als in het
daarnaast gelegen hotel. Diverse kun-
stenaars hebben al, in verschillende
disciplines, acte de presence gegeven.
Het nu getoonde werk heeft ook weer
iets speciaals. Zo kunt u in het land-
huis aquarellen bewonderen van de
impressionist Kees van der Waals. In de
regio Eerbeek/Zutphen en in het wes-
ten is hij een goede bekende. Naast
aantrekkelijke jachttaferelen wordt
ook recent werk getoond.
Er zijn keramische werken te bewonde
ren van broeder Raymondus van
Kessel, een natuurtalent die levend in
een klooster in Noord-Brabant na lange
tijd zijn objecten aan de openbaarheid
prijsgeeft. Zijn werken zijn mooi, won-

derlijk, verbazingwekkend en vooral
vertederend van vorm en kleur.
Van de hand van Valery Ivanov zijn fan-
tasievolle en boeiende schilderijtjes te
bezichtigen. Deze in het Russische
Pskov wonende en werkende kunste
naar geeft zo een heel eigen visie op de
ze stad en zijn omgeving. In zijn werk
is de artistiek/religieuze renaissance
van de perestroika merkbaar.
In het Hotel treft u o.a. acrylschilderij-
en van Edith Kamphuis. Haar werken
bruisen van levenslust, maar getuigen
tegelijkertijd ook van ingetogenheid
en bezinning. De fijnzinnige aquarel-
len van Truus te Grotenhuis vormen
daarmee een groot contrast. Zij geniet
in Twente en de Achterhoek al een re
delijke bekendheid met haar realisti-
sche bloem- en andere stillevens. Haar
technische kunnen paart zij aan een
groot gevoel voor vormen en kleuren.
In het landhuis hangen tevens een aan-
tal werken uit de huiscollectie. Deze
bestaat uit schilderijen en aquarellen
van kunstenaars met regionale en lan-
delijke bekendheid.
Dit veelvormige en kleurige kunstboe
ket wordt u met muziek gepresenteerd
door de harpiste Elin la Rivière, de vio-
liste Irene Ruys en de fluitiste Aline
Korff.

Zorgen Bomenbelang niet voorbij
Afgelopen donderdag heeft de werk-
groep Bomenbelang een tweede ge-
sprek gehad met de gemeente. In
dit nuttige gesprek met wethouder
Mulderije en de heer Niessink is een
aantal zorgwekkende bomen aan
de orde geweest.

Zo is de Amerikaanse eik bij het VW-
kantoortje aangetast door de honing-
zwam. De boom wordt nu geïnspec-
teerd door de Bomenbank. De gemeen-
te zegde toe het rapport, zodra het ver-
schijnt, aan Bomenbelang te doen toe
komen. Bomenbelang zal het kritisch
bestuderen en er voor zorgen dat er
geen overhaaste beslissingen worden
genomen.
In december zal op de hoek van de
Burgemeester Galleestraat en de Zut-
phenseweg een al redelijk grote, nieu-
we eik worden geplant. Bomenbelang
heeft de gemeente gevraagd om naast
de boom een waterreservoir van 1000
liter in te graven (eventueel te vullen
met "schoon" regenwater uit een re
genpijp van het nabijgelegen huis) om

de eik optimaal van elke regenbui te la-
ten profiteren. De gemeente Apel-
doorn is met een dergelijk experiment
bezig.
Op de vraag van Bomenbelang over het
te volgen beleid zegde mevrouw Mul-
derije toe op termijn, als aanvulling op
het Landschaps-beleidsplan, een mo-
numentale bomen notitie te zullen
maken. Hans van Laake pleitte namens
Bomenbelang voor meer speciale ken-
nis over oude bomen. "Hoe meer je
over bomen leert, hoe meer vertrou-
wen je krijgt in hun vermogen omr,
eventueel met hulp, nog lange tijd een
sieraad voor de omgeving te zijn."
Vervolgens kreeg Bomenbelang het
kapplan voor het seizoen '96-'97 aange
boden, waarover nog overleg zal vol-
gen. De heer Niessink legde uit al een
eind op weg te zijn met de invulling*
van het landschapsbeleidsplan voor de
gemeente. Er worden aantrekkelijke
plannen gemaakt die hij over enkele
maanden in een lezing voor geïnteres-
seerden graag wil toelichten. U hoort
daar nog over.



Niet waar?
Wél waar! Als u betrokken raakt bij een

juridische kwestie, kunt u maar beter goede rechts-

bijstand hebben. Met de voordelige uitgebreide

rechtshulpverzekering van Univé bent u zeker van uw

zaak. Uw belangen worden dan optimaal behartigd

door onafhankelijke specialisten. En als u voor een

goede afhandeling een advocaat nodig heeft, dan zijn

die kosten ook veilig gedekt. De jaarpremie voor het

hele gezin bedraagt slechts ƒ 120,-, voor alleen-

staanden ƒ 70,-. Wilt u rechtshulp meeverzekeren

voor uw eigen huis, dan betaalt u ƒ 50,- per jaar

extra. Ook voor het meeverzekeren van uw auto,

motor of ander motorvoertuig betaalt u een toeslag

van ƒ 50,-per jaar.

Wilt u meer weten? Stap eens bij ons binnen of bel

voor een afspraak. Of stuur de bon op voor meer

informatie.

Genoemde premies zijn exclusief 7% OSSUn&ttiebelastmg en f 7.50 poliskosten.

o Vnivé. Daar plukt ü de vruchten van!

Ik wil graag meer weten over de uitgebreide

recht shulpverzekering (E) van Univé.

D Neem telefonisch contact met mij op voor een

vrijblijvende afspraak.

G Stuur mij meer informatie.

Naam: m/v

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Cliëntnummer:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 TX Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

«erlinge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre

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

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

Ontvangt u geen 2O%
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- a 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
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

Maatschappij

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden

GITAARLES
IN VORDEN
voor kinderen en

volwassenen,
beginners en gevorderden

Woensdagmiddag
in het Dorpscentrum

door bevoegd docent

Eduard Peelen
Tel. (0575) 51 62 40

Nu in de winkel het Sinterklaas-
of Kerstcadeau voor 1996

DE VIDEO
EN ZO WAS HET
VROEGER
Vorden van toen
met beelden uit 1938, 1949
en hoofdzakelijk 1958

Te koop tyj:
ABN-AMRO Bank en Sueters
of bel (0575) 55 36 88

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA VORDEN
De opbrengst van deze video is bestemd
voor de opleiding en instrumenten voor ons
snel groeiend aantal jeugdleden j

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

^^f%F1 Uitzendbureau

TTvonteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au tocad-tekenaars
en ook administratief

Hol nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Sinterklaas...
Sinterklaas.../
Heeft u al die mooie cadeau-artikelen al gezien?
Maar natuurlijk Piet, dat weetje toch:

de mooiste woonaccessoires
vind je bij De Wonerij

De Wonerij: uw specialist voor als het binnenshuis
buitengewoon goed moet zijn.

3E WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694



SPORT-ffl
Voetbal

WWNA/HOZA l - VORDEN l 2-2
Vorden moest deze middag op bezoek
naar WWNA te Apeldoorn. Voor Vor-
den altijd een lastige tegenstander. Zo-
wel WWNA als Vorden zijn de laatste
weken aan de winnende hand, zodat
een spannende wedstrijd voor de hand
lag.
In de beginfase kreeg WWNA een paar
goede kansen. In de 10e minuut moest
Marinho Besselink gestrekt naar de lin-
ker benedenhoek. Ten koste van een
corner wist Marinho een doelpunt te
voorkomen. Na een kwartier nam
Vorden het heft in handen. Een paar
goede kopballen van Mare van der
Linden werden door de doelman van
WWNA onschadelijk gemaakt. Toch
was het Vorden die in de 25e minuut
scoorde. Peter Hoevers trok de bal van
rechts mooi voor. Mark Sueters be-
dacht zich niet en haalde fraai uit: 0-1.
Hierna golfde het spel op en neer. In de
38e minuut kopte Christiaan Gerritsen
van WWNA van dichtbij raak: 1-1.
Twee minuten later bracht Hugo van
Ditshuizen Vorden weer op een 2-1
voorsprong. Vlak voor het rustsignaal
zag Jan Groot Jebbink zijn .schot vlak
langs de buitenkant van de paal rollen.
Na het rustsignaal werd zowel door
Vorden als WWNA om elke meter ge-
streden. De achterhoede onder leiding
van Rob. Enzerink en Ronald de Beus
gaf weinig kansen weg. Ook was Marin-
ho Besselink voor WWNA een groot
struikelblok. In de slotfase kwam Mare
van der Linden de achterhoede bij-
staan. Vorden hoopte op deze manier 3
punten mee te nemen. Vorden loerde
op de counter. De snelle Ronald Visser
kreeg een paar kleine kansjes, doch de
goed meevoetballende doelman van
WWNA hield zijn doel verder schoon.
In blessure tijd sloeg het noodlot voor
Vorden toch toe. Vanuit een ingooi be-
landde de bal op gelukkige wijze voor
de voeten van Marco Berends die uit
een scrimage de bal over de doellijn
drukte: 2-2. Gezien de inzet van Vorden
een zeer verdiend gelijkspel.
Zondag speelt Vorden thuis tegen kop-
loper Warnsveldse Boys.

Uitslagen
Vorden Al - Ruurlo Al 4-6; Mee/Kotten
BI -Vorden Bi 0-16; Vorden B2 -Lochem
B3 0^; Sp. Deventer Cl - Vorden Cl 2-0;
Vorden Dl - Oeken Dl 1-1; Diepenheim
El - Vorden El 1-10; KI. Dochteren E2 -
Vorden E2 6-5; Vorden E3 - Lochem E3 2-
11; Vorden Fl - Lochem F2 3-3;
Brummen Fl - Vorden F2 1-10; Vorden
F3 - Witkampers F3 2-0.
WWNA l - Vorden l 2-2; Varsseveld 3 -
Vorden 2 0-0; KI. Dochteren 2 -Vorden 3
2-3; Vorden 4 - Voorst 5 3-0; Dierense B.
3 - Vorden 5 8-0; Vorden 6 - Dierense
Boys 6 3-0.

Programma
Socii Al - Vorden Al; Vorden BI -
Markelo BI; Wilh. SSS B3 - Vorden B2;
Vorden Cl - Loenermark C2; Harfsen
Dl - Vorden Dl; Vorden El - Reunie El;
Vorden E2 - Mariënvelde El; Halle El -
Vorden E3; Rietmolen Fl - Vorden Fl;
Vorden F2 - Hercules Fl.
Vorden l - Warnsveldse Boys l; Vorden
2 - AZC 2; Vorden 3 - Sp. Neede 3;
Steenderen 3 - Vorden 4; Vorden 5 -
Voorst 3; Zutphania 6 - Vorden 6.

strijd. Het was toch echter DEO die in
het begin het betere van het spel had.
Uit een buitenspel situatie kwam dan
ook naar 15 minuten de 0-1 op het sco-
rebord. Ratti probeerde via de vleugels
iets meer kansen te creëren, die helaas
niet werden benut. Uit een penalty kon
Oscar Bleumink de gelijkmaker aante-
kenen. Het duel werd steeds harder en
fysieker. DEO kreeg hierdoor meer
ruimte, en kon via een penalty dan ook
de 1-2 aantekenen. Dit was tevens de
ruststand. Na rust had Ratti het betere
van het spel, het kwam dan ook al vrij
snel op 2-2. De doelman van DEO schat-
te een schot verkeerd in, waardoor
Sander Verkijk gemakkelijk kon sco-
ren. De wedstrijd was hierna eigenlijk
wel gelopen. Zowel Ratti als DEO kon-
den zich geen kansen meer creëren. 10
minuten voor tijd kwam DEO toch nog
onterecht op voorsprong, via een vrije
trap kon een DEO speler ongehinderd
inkoppen. In de laatste minuten kon
Ratti deze achterstand niet meer weg-
werken, zodat helaas deze wedstrijd
verloren ging. Ondanks het harde wer-
ken van de Kranenburgers gingen de
punten naar Dijkshoek.

Uitslagen jeugd
Zutphania Al - Ratti Al 2A; Ratti BI -
Grol B2 6-0; Ratti Cl - Waf nsveldse Boys
C3 19-0; Ratti Dl - Harfsen Dl 0-13;
Ratti El - Halle El 2-6; Ratti Fl - Wilh.

5-3.

Programma zaterdag 23 november
Ratti Al - D.E.O. Al; Longa '30 B3 - Ratti
Bi; Wilh. SSS C3 - Ratti Cl; Be Quick Z.

i Dl; Veldhoek El - Ratti El; Fl
i 5 - Avanti T. 5.

Ratti • DEO 2-3
Afgelopen zondag kwam DEO op be-
zoek. Ratti begon gelijk fel aan de wed-

Programma zondag 24 november
Baakse Boys l - Ratti 1; Ratti 2 - Erica
'76 8; Erica '76 7 - Ratti 3; A.G.O.V.V. l -
Ratti l (dames).

Socii
Uitslagen
Socii E - AZC E 0-10; AZC F - Socii F 6-1;
DO A - Socii A 1-4; Socii C - RKZ C 3-0;
Socii 2 - De Hoven 0-10; Socii 2 - SVBV 2
2-0; AZC 4 - Socii 3 1-3; Socii 4 - Zut-
phania 6 8-1; Sp. Brummen 4 - Socii 5 3-
0; SHE4-Socii6 10-2.-

Programma 23 november
Socii F - Warnsv. Boys F; Eefde E - Socii
E; Ajax B. C - Socii C; Socii A - Vorden A.

Programma 24 november
Gorssel - Socii; Kotten 2 - Socii 2; Socii 3
- SCS 3; Brummen 5 - Socii 4; Socii 5 -
SCS 4; Socii 6 - Erica '76 10.

Volleybal
Dash heren l
De heren van Dash moesten afgelopen
zaterdag spelen tegen het laaggeklas-
seerde Bruvoc 1. Eerder in dit seizoen
had Dash voor de beker al tegen Bruvoc
gespeeld en met 3-1 verloren. De heren
waren dus gewaarschuwd. Er ontwik-
kelde zich een redelijk spannende en
gelijk opgaande wedstrijd. In de eerste
set kwam Bruvoc op een kleine voor-
sprong, die uitgebouwd werd tot 9-14.
Dash begon toen aan een indrukwek-
kende inhaalrace, die echter stopte bij
14 punten. Bruvoc wist deze set te win-
nen met 16-14. De tweede set was ver-
gelijkbaar met de eerste, behalve dat
de voorsprong van Bruvoc nooit groter
was dan twee punten. Door een gebrek
aan slagkracht en een niet al te sterke
verdediging verloor Dash deze set uit-

eindelijk met 15-13. De derde set gaf
een geheel ander beeld te zien. Bruvoc
zette een nieuwe spelverdeler in, en
onderschatte de Vordense heren mis-
-schien een beetje. Met overtuigend
spel won Dash via 10-2 de set met 15-8.
Zo was de wedstrijd weer open, en za-
ten er wellicht nog een of twee puntjes
in. Helaas was dat niet het geval. In een
enigszins matte vierde set, waarin op-
nieuw de slagkracht van de geblesseer-
de buitenaanvaller Gerwin Wiegman
node werd gemist, kon Bruvoc gemak-
kelijk van Dash weglopen. Ondanks
een 4-1 voorsprong van Dash kwam
Bruvoc op 11-7 en won de set met 15-10.
Dit betekende een redelijk teleurstel-
lende nederlaag voor Dash. Gezien de
onderlinge krachtsverhoudingen was
een vijfsetter meer op zijn plaats ge-
weest. Volgende week zaterdag spelen
de heren thuis tegen nummer laatst
DSC l om 14.45 uur.

Dash/Sorbo - Devolco '88 2
Afgelopen zaterdag heeft Dash/Sorbo
de eerste overwinning behaald. Ze
wonnen n.l. met 3-1 van Devolco '88 2
uit Deventer. De eerste set begon Dash/
Sorbo te afwachtend waardoor Devolco
het initiatief nam en kon uitlopen tot
4-11. Na wissels aan de kant van Dash
ging het een heel stuk beter, maar ver-
loren ze de set op het nippertje met 13-
15. De tweede set kwam Dash/Sorbo be-
ter in hun^fcl en wisten de set te win-
nen met ^ni. In de derde set liep
Dash/Sorbo snel uit en won met 15-5.
In de vierde set ging het gelijk op tot 9-
9. Dash wisselde en liep daarna uit tot
15-11. De eĵ :e overwinning was hier-
mee binnengehaald. Komende zater-
dag speelt Dash/Sorbo uit tegen Bouw-
lijn/Kangeroe uit Hardenberg.

Uitslagen
14-11: S.V. Terwolde - Dash 5 dames 3-0.
16-11: Wik l - Dash 2 meisjes 3-0; Wik l
- Dash 2 dames 0-3; Devolco 4 - Dash 3
dames 3-0; Devolco 10 - Dash 7 dames 0-
3; Dash 6 - Vios 4 dames 2-1; Dash 4 -
Devolco 8 dames 3-0; Dash l - Bruvoc l
heren 1-3; Dash 2 - Side Out 3 heren 2-
2; Dash 3 - Overa 3 heren 2-1; Dash/
Sorbo - Devolco 2 dames 3-1; Dash l -
S.V. Voorwaarts l meisjes 2-1.

Programma 23 november
Heeten l - Dash l meisjes; Devolco 3 -
Dash 3 dames; Bruvoc 2 - Dash 2 heren;
A.B.S. 2 - Dash 3 heren; Bouwlijn/Kan-
geroe - Dash/Sorbo dames; Dash 2 - Hee-
ten 2 meisjes; Dash 3 - S.V. Wilp l da-
mes; Dash 5 - Boemerang 2 dames;
Dash 6 - Wik 4 dames; Dash 7 - Heeten
4 dames.

Uitslagen Socii volleybal
Heren: klasse 2B; Socii - Boemerang 2 0-
3. Dames: klasse 2B; Socii - Heeten 2 1-
2. Recreanten: Dames B: Socii - Eefde 2
0-3.

Dammen
Uitslagen DVC
DW Voorthuizen - Dostal 2 6-10; DCV
Vorden 3 - DVT Terborg 7-
9; DCZ Zevenaar 2 - DCV Vorden 4 7-5

Biljarten

Senioren biljartcompetitie
Week 45: Andriessenhuis l - Bundeling
3 51-49; Bundeling 2 -Andriessenhuis 2
48-57; Bundeling l - Kerkemeijer l 47-
50; Stomps l - OGG de Wehme 40-59;
Kerkemeijer 2 - Stomps 2 49-47.

Stand
Andriessenhuis l 273; Bundeling 3
267; Kerkemeijer 2 260; Bundeling l
259; OGG de Wehme 255; Kerkemeijer
l 253; Andriessenhuis 2 252; Stomps 2
248; Stomps l 236; Bundeling 2 217. ,

Bridge
Bridgeclub Vorden

Uitslagen van maandag 11 novem-
ber 1996
1. v Burk/Walter Kilian 72.6%; 2. Berg-
man/v d List 67.4%; 3. Scheerder/War-
naar 58.7%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"

Uitslagen van woensdag 13 novem-
ber 1996
Groep A: v Alphen/Warnaar 55.3%; 2.
den Elzen/Hissink 54.2%; 3. Smit/Kloos-
terman 51.1%.
Groep B: 1. Bergman/Gerichhausen
61.9%; 2. Elferink/v Uffelen 58.3%; 3.
mv/hr de Bruin 56.2%.

judo

Judoteam succesvol op
teamtoernooi
Afgelopen zaterdag werd in Markelo
een toernooi voor jeugdteams tot 10
jaar gehouden. In totaal hadden zich
18 teams ingeschreven voor dit toer-
nooi. Rob's Sports Vorden had trainer
Robert Piek ingeschreven om ervaring
op te doen. Voor enkele judoka's was
het de eerste keer op de wedstrijdmat.
Maar het team was niet onder de in-
druk van de prestaties van de meer er-
varene jeugdteams. In de poule won
men van Bultink met 4-3, Oldenzaal 5-
2 en speelde men gelijk tegen Dene-
kamp. Hierdoor bereikte het team tot
verbazing van iedereen de laatste acht.
In de kwart finale verloor men van het
sterkere Enschede met 2-5. Om de vier-
de en vijfde plaats verloor men in bijna
gelijkopgaande strijd met 3-4 tegen
Bijsterbosch uit Heerde. Het team ein-
digde op de vijfde plaats. Trainer/coach
Robert Piek kan terug kijken op een ge
slaagd optreden en debuut van zijn ju-
doka's. Het team bestond uit: Gideon
Bolink, Bart Bosman, Bob van Lochem,
Chiel van Heiden, Mischa Bollink, San-
der Gunn en Coen Nieuwenhuis. Over
twee weken doen 26 jeugdjudoka's ilïï
Vorden mee aan een groot jeugd toer-
nooi in Markelo.

Kerstnummer Contact
In de week 50 verschijnt het Kerstnummer van Contact in alle vier edi-
ties.
Om de nodige zorg en aandacht eraan te geven, verzoeken wij adverten-
ties en berichten in te leveren voor of op woensdag 27 november a.s.

De Redactie



Biej ons in d'n Achterhook
"Gao'j margen nog met nao de slipjach hen kiekn?"
Wiej waarn vriejdagaovund biej Toon en Riek an 't kruusjassen en zo tus-
sen twee potjes deur vroog Toon ons dat. "Now eerlijk ezeg he'k 't spöl al
vake genog ezeen." "Dat is met'mien alens", zei Toon, "maor Riek is nogal
gek van peerde dus wo'w d'r nog wel effen hen. Gaot iejluu dan ok met,
al is 't maor veur de gezelligheid. Anders zit iej toch maor in huus te oeln,
dan buj 's aovunds ok zo gaar as botter."
Daor had Toon wel un betjen geliek an. Met dat bujjerige weer gaoj neet
zo gauw un ende kuieren en de fletse haal iej dan ok neet van stal. Dan
buj net vesopn katten aj weer biej huus komp. Daorumme sprokke wiej
maor af da'w met zoln gaon. "Dan komme wiej zo tegen twee uur wel
langs." "Oh nee, da's te late", von Riek, "'k wil biej 't kasteel de peerde ok
nog wel zeen."
Zo zatte wiej zaoterdag knap twaalf uur al achter de earpels umme op
tied biej Toon te können wean. Biej 't kasteel waa'w nog net op tied. Toon
bleef maor in 'n auto zitn. "Mien nog neet weerd da'k t'r vief trad veur
lope", zei e. Riek had t'r des te meer plezier in. "Allene zie'k t'r gin
Vodd'nsen biej, 't is allemaole vremd volk wat op die peerde zit. Maor
meschien kump dat wel deur die petten. Dan ken iej ze haos neet weer.!!
Daornao gong 't vedan en ginge wiej un plaatse opzuukn wao'w ze veur-
biej können zien klevettern. 't Was effen uutfiegeliern waor dat ut beste
kon. Wiej waarn natuurlijk neet de enigsten die un goed plaetsken zoch-
ten. Maor wiej vonnen toch nog un gat veur 'n auto.
't Hele verhaal was meschien ens neet eschreven at Riek d'r biej ut uut-
stapn neet neer was epleard. Languut in 'n barm, deels in 't gres, deels in
de modder. Schienbaor haöken ze ergens achter en was zee 't eavenwicht
effen kwiet. Gelukkig heel zee d'r gin gebrokken butte an oaver. Maor eur
lechte bokse zat wel helemaols onder 'n drek.
"Iej bunt mien ok un höbel, daor mos ok 's un keer niks met ow wean",
foetern Toon. Riek zei d'r maor niks op en ging weer in 'n auto zitn.
Vandaoruut kon zee 't nog wel un betjen volgen al was 'n meesten schik
wel oaver. Too de hunde en peerde veurbiej waarn wol Toon nog un köp-
ken koffie gaon drinken biej de uutspanning in 'n Lindsen Enk.
Maor daor had Riek de oorne helemaol neet meer nao staon. "Dat doe'w
later wel 's weer. 'k Wille now eers andere klere an. 'k Schame mien kapot
zoo'k t'r biej lope."
Wat dat betreft is Riek neet anders as alle vrouwluu, biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestmon.

Huisdier
V A N D E M A A N D

Ontwormen

Gezond blijven met een
gezond huisdier

Dal mensen niet een hu isd ie r gezonder / i j n en / ich ook ge/onder voelen dan
/onder hun huisd ie r b l i j k t steeds vake r waar te / . i jn. Maar /oa ls voor /oveel
dingen geldt : je moet er wel wat voor over hebben.
Daarom wil het Voorlichtingsbureau H u i s d i e r e n n i e t a l leen u i t d r a g e n dat de
relatie niet dieren voor mensen heel be langr i jk kan / i jn , maar / i j wil ook
informat ie geven over de verzorging van die h u i s d i e r e n .
De huisdieren verdienen een l i e fdevo l le behandel ing , goede voeding en een
eigen plek in of bij het huis . Daar naast moeten /.ij ook behandeld worden om
ziekten te voorkomen o f t e genc/en. Meestal is zo'n behandeling vooral in het
belang van het dier zelf . Maar bij ziekten die door dieren op mensen
overgebracht worden staat de gezondheid van de mens een t raa l .
De algemeen voorkomende honden- en k a t t e n s p o e l w o r m bi jvoorbeeld is een
ongenode gast van dier en mens.
Eigenaar en dierenarts moeten t i j d i g aan de behandel ing van het h u i s d i e r
denken, want jonge honden en ka t t en worden al vóór of kort na de geboorte
besmet. Eitjes van de spoelworm komen vervolgens in de grond van parken en
tuinen en in het /.and van zandbakken terecht. Mensen die met de/e grond in
contact komen en met name kinderen die op deze plaatsen spelen, worden
besmet en kunnen soms ernstig ziek worden (lever- en longaandoeningen,
oogklach ten) . Volwassenen hebben vaak voldoende weers tand tegen een
spoel worm infectie, waardoor /.ij geen ziekteverschijnselen ver tonen.

Regelmat ig ontwormen van kat en hond kan besmett ing van grond en /.and
voorkomen. Een paar spoelwormen / i jn voor kal en hond n ie t gevaar l i jk , maar
een wormenkuur is voor de volksgezondheid van groot belang.
Volwassen dieren worden het beste tweemaal per jaar ontworrnd. jonge d i e r e n
op een leefti jd van 2 weken (alleen hond), 4. 6 en 8 weken en vervolgens e lke
2 maanden tot zij een hal f jaar oud z i j n . Honden tee f j e s met een nest worden
2 weken na het werpen extra ontwormd. en poe/en 4 weken na het werpen.

Voor een w o r m e n k u u r k u n t u bi j d ie renar t s en d ie renspec iaa lzaak terecht.

Voor meer informatie:
Voorlichtingsbureau Huisdieren
Postbus 583. 3770 AN Barneveld
tel . 0342 - 414881. fax 0342 - 492813

Klankbeeld Boernvan Gister'n "Alles geet veurbiej" in
44Fascinerende beelden boerenleven 100 jaar geleden"
"Alles geet veurbiej" is de titel van
een klankbeeld over het boerenle-
ven van ongeveer een eeuw geleden.
Henk Graaskamp en Fons Rouw-
horst uit Vorden tekenden voor de
samenstelling.

Voorjaar, Zomer, Herfst en Winter zijn
de thema's die samen de rode draad in
het verhaal vormen. Zeldzame beelden
vloeien in elkaar over en geven een dui-
delijk beeld van de leef- en werkom-
standigheden op het platteland 100
jaar geleden. Ruim een jaar hebben
Rouwhorst en de bekende Vordense au-
teur Graaskamp aan het project ge
werkt.
In de wekelijkse sessies zochten de ma-
kers naar bruikbaar materiaal.

Aangepast
Honderd jaar geleden werd het boeren-
leven niet zoveel gefotografeerd als nu.
Dat maakte het niet makkelijker op om
het juiste materiaal bij elkaar te krij-
gen. Aanvankelijk werkte we aan de
hand van een kant en klare tekst, maar
omdat dat veel problemen opleverde
en bijna niet uitvoerbaar was, hebben
we uiteindelijk een andere weg moeten
bewandelen.
Het fotomateriaal van het boerenleven
met al zijn aspecten werd toen het uit-
gangspunt waar de teksten aan aange-
past werden.
§en hele klus maar duidelijk beter
werkbaar.
Langzaam maar zeker begon het ver-
haal te bloeien en begon er een een-
heid te ontstaan tussen beeld en tekst.

Facetten
J\i\e facetten van het boerenleven, zo-
als het sociale gebeuren in het gezin,
het interieur, de emigratie naar
Amerika, kinderen in en om de boer-
derij , maar ook de rol van de mest, (een
kostbaar produkt in die tijd) worden
belicht in het Klankbeeld.
Beeld, tekst en de muziek zijn tot in de

perfectie uitgebalanceerd. "Alles geet
veurbiej" is een projectie van beelden
met geluid. Die projectie vindt plaats
met twee projectoren in overvloeitech-
niek. Een klankbeeld betekent dus niet
alleen een projectie van een diareeks
met geluid, maar ook heeft het klank-
beeld een duidelijke boodschap, waar-
van de elementen als een z.g. rooie
draad met elkaar zijn verweven.
Het publiek krijgt het Klankbeeld te
zien op een groot doek van maar liefst
4,50 breed en 3,50 m hoog. Hiervoor
hebben de auteurs bewust gekozen,
om het publiek bijna letterlijk te be-
trekken bij het boerenleven van weleer.

De stem van de auteur Henk
Graaskamp - hij spreekt in het dialect,
past uitstekend bij de serie.
Graaskamp, die zelf ook boer is ge-
weest, heeft met zeer veel plezier ge
werkt aan het Klankbeeld. Naarmate
we er meer en meer tijd aan besteden
kwam ik tot de conclusie dat er al ont-
zettend veel geschiedenis is verdwe
nen. Alleen al de taal uitdrukkingen in
de landbouw waren vroegere jaren to-
taal anders dan nu. .Dat hebben we
vastgelegd voor het nageslacht.

Mest
Een leuke bijkomstigheid is het feit dat

de agrarische sector zich momenteel
in een belangrijke fase van milieuwet-
geving bevindt.

Mest komt in het klankbeeld voor, het
bleek honderd jaar geleden een heel
kostbaar produkt te zijn.

"Alles geet veurbiej" werd al diverse
malen eerder in volle zalen vertoond.
Vrijdag 22 november is het klankbeeld
te zien in zaal Ons Huis in Hengelo.
Geadviseerd wordt om kaarten te ko-
pen of telefonische te reserveren. Er
zijn een beperkt aantal zitplaatsen



Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevers

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

OP VAKANTIE IN EEN
ROLSTOEL? NATUURLIJK!
Peter Jansen is gehandicapt. Hij vindt
dat hij zijn leven best voor elkaar heeft,
een aangepaste woning, de wijkverple-
ging die elke dag langs komt. Zo is hij
toch redelijk zelfstandig. En op vakantie
gaat hij met het Rode Kruis. 'Dan ben ik
er echt helemaal uit. Dikke pret altijd. En
ik weet dat ik even goed verzorgd ben
als thuis, beter eigenlijk'.
Anja zit in een rolstoel en gaat naar een
bijzondere school. Soms heeft ze het
gevoel dat ze er niet helemaal bij hoort.
Ze leeft tussen andere gehandicapten.
Maar ze gaat op vakantie met het Rode
Kruis, vakanties voor gehandicapte en
valide jongeren door elkaar. 'Ik vind het
echt geweldig dat ik in zo'n gemengde
groep op vakantie kan en dan merk je
dat die handicap helemaal niet zo
belangrijk is, soms vergeet ik hem zelfs'.
Het Rode Kruis organiseert vakanties
voor mensen die door een chronische
ziekte of handicap niet zelfstandig
op vakantie kunnen. Vakanties in
Nederland of in het buitenland.

WAAR IS MIJN FAMILIE?
Josipa uit Bosnië is haar ouders kwijt.
Zijn ze dood? Leven ze nog? Zitten ze
gevangen? Ze weet het niet. Over de
hele wereld raken mensen elkaar kwijt
door conflicten, rampen, emigratie, echt-
scheiding of adoptie. Onzekerheid over
het lot van familie of vrienden kan
iemands leven volledig gaan beheersen.
Het Informatiebureau van het Rode Kruis
probeert het contact te herstellen. Door
het uitwisselen van familieberichten.
Door opsporingen. En door gegevens uit
de Tweede Wereldoorlog na te trekken in
het eigen oorlogsarchief. Aan de hand
van dit archief worden ook de gegevens

nagetrokken van slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog ten behoeve van
uitkeringen en pensioenen. Informatie
over gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog kan ook worden opge-
vraagd om familieleden te informeren of
om trauma's te verwerken.

OPGELEID OM TE HELPEN
Eveline zit rustig op de bank televisie te
kijken als haar semafoon afgaat. Als ze
belt hoort ze dat er een vliegtuig is neer-
gestort. Snel doet ze haar uniform aan en
gaat naar een verzamelpunt. Eveline is

vrijwilliger bij de rampenbestrijding van
het Rode Kruis. Ze is getraind in het hel-
pen van slachtoffers bij rampen. Op de
plek van het ongeluk behandelt ze
samen met haar collega's de gewonden.
Het Rode Kruis heeft in Nederland ruim
11.000 vrijwillige rampenbestrijders.

BLOED VOOR LEVEN
Jan Brouwer raakte vorig jaar betrokken
bij een ernstig auto-ongeluk. Voordat hij
in het ziekenhuis aankwam, had hij veel
bloed verloren. Gelukkig was hij er na
een bloedtransfusie en een operatie
redelijk snel weer bovenop. Het heeft
hem aan het denken gezet. Als er geen
mensen waren die bloed gaven had hij
nu niet meer geleefd. Daarom geeft hij
nu ook bloed bij een Rode Kruis
bloedbank. Kleine moeite eigenlijk. In
Nederland geven zo'n 600.000 mensen
bloed via een van de 22 bloedbanken of
tijdens plasmacampagnes.

DOKTERSADVIES OP
AFSTAND
JohaiWis druk bezig op het
dek van de viskotter SCH41.
De netten worden binnenge-
haald. Plotseling gaat er iets
mis^a Johan raakt verstrikt
in diWvisnetten. Hij wordt
zwaar gewond aan zijn been.
De kapitein vraagt hulp via
Radio Scheveningen. De
Radio Medische Dienst van
het Rode Kruis wordt
gewaarschuwd. Via de tele-
foon vraagt een arts hoe
Johan ervoor staat. Uit de
berichten van de stuurman trekt de arts
de conclusie dat Johan moet worden
opgenomen in een ziekenhuis. Een heli-
kopter van de marine stijgt op en vliegt
naar de viskotter. Binnen een uur ligt
Johan op de operatietafel. De Radio
Medische Dienst van het Rode Kruis
heeft 24 uur per dag een arts paraat voor
advies aan Nederlandse schepen op alle
wereldzeeën en de Nederlandse binnen-
wateren.

SAMEN GAAT
HET BETER
Mevrouw Hendriks is
al een paar jaar alleen.
Inmiddels is ze eraan
gewend en ze zorgt
goed voor zichzelf,
maar soms denkt ze:
'Als mij iets overkomt,
wie merkt het dan?'.
Daarom heeft ze zich aangesloten bij
een telefooncirkel van het Rode Kruis.
Ze wordt elke ochtend gebeld en op
haar beurt belt ze de volgende in de cir-
kel. 'Dat geeft me een veilig gevoel en
het is ook best gezellig zo'n dagelijks
praatje.'
Mevrouw Sanders heeft een gebroken

heup die nooit goed genezen is.
Daarom is ze thuis afhankelijk van
haar man. En daardoor is hij ook aan
huis gebonden. Zij
gaat elke woens-
dag naar de dag-
opvang van het
Rode Kruis. 'Nu
heb ik ook weer
eigen vrienden en
mijn man kan ein-
delijk weer eens
een dagje vissen,
want daar is hij zo
dol op.'
Het Rode Kruis
organiseert tal van
activiteiten voor
mensen die om welke reden dan ook in
een sociaal isolement terecht dreigen te
komen. De activiteiten die georgani-
seerd worden verschillen per plaats.

Rode Kruis en ze gaat elke week zwem-
men met een groep gehandicapten. Ze
doet graag iets voor een ander.

JONGEREN MET EEN HART
VOOR HULP
Marjolein kijkt op de televisie altijd naar
de artsen en verpleegkundigen die in
actie komen bij oorlogen en rampen.
Dat wil zij later ook: mensen helpen.
Maar ook nu helpt ze al. Ze heeft haar
Jeugd EHBO diploma gehaald bij het

HULP ZONDER GRENZEN
Jash Bahadur Magar is gevlucht uit
Bhutan en zit nu met zijn gezin en negen
familieleden en vele andere lotgenoten

in een vluchtelin-
genkamp van het
Nepalese Rode
Kruis.
Faatma Nazira en
haar zeven kinde-
ren overleven al
twee jaar de ijzige
Albanese winters
met voedselhulp
van het Albanese
Rode Kruis.
Fahim, een Iraanse
boer, heeft zijn
huis in een over-
stroming zien ver-
dwijnen. Zijn akker
staat nog tot het
einde van de lente

onder water. Samen met nog 77.000
andere boerengezinnen is hij maanden-
lang afhankelijk van de hulp van de
Iraanse Rode Halve Maan.
Aardbevingen, overstromingen, oorlo-
gen. Het Rode Kruis is er voor de
slachtoffers. Wereldwijd. Met een net-
werk van zelfstandige Rode Kruis en
Rode Halve Maan-verenigingen. Met
miljoenen getrainde vrijwilligers die alle-
maal werken volgens de principes van
neutraliteit, onpartijdigheid, en menslie-
vendheid. Het Nederlandse Rode Kruis
maakt deel uit van dat internationale
netwerk. In geval van nood springt het
bij. Met geld, om ter plaatse voedsel en
medicijnen te kopen. Met hulpgoederen.
Als die niet of niet voldoende ter plaatse
aanwezig zijn. Met deskundig perso-
neel, in aanvulling op lokale krachten.

De in deze tekst voorkomende namen
en situaties zijn gefingeerd.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
GIRO 6868 DEN HAAG



Heropening Helmink Meubelen Dierenartsenpraktijk
Dierenartsenpraktijk Vorden houdt
zich sinds enige tijd ook bezig met het
inplanteren van "wandelende" chips
bij huisdieren zoals honden, katten
maar ook bij paarden. De inbreng ge-
schiedt door middel van een injektie
naald die aan de halsvlakte onder de
huid wordt ingebracht. Dus in feite
voor registratie. Dit is niet alleen van
belang om dieren te identificeren
maar bijvoorbeeld ook om dieren, wan-
neer ze weglopen bij de rechtmatige ei-
genaars thuis te bezorgen. Wil men
meer informatie dan kan.men de
Dierenartsenpraktijk in Vorden bellen
(55 12 77).

Helmink Meubelen in Vorden heeft intern een metamorfose ondergaan. Het assortiment woningtextiel is drastisch uitgebreid en biedt een
enorme keus in tapijt, karpetten, gordijnsto/fen en vitrage. Ook de presentatie van laminaat en parketvloeren is veel groter en daardoor
overzichtelijker geworden. Tot en met zaterdag 23 november houdt Helmink Meubelen open huis en zijn er diverse speciale aanbiedingen.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Bijzonder geslaagd jubileumconcert Vordens Mannenkoor:

Barritonsolist Ludo Eykelkamp overtreft zijzelf
Dirigent Bert Nijhof was de laatste
weken niet echt tevreden geweest
tijdens de repetities. Ondanks het
feit dat er op de maandagavond
zelfs een halfuurtje eerder werd be-
gonnen met de repetities gingen in
zijn ogen nog verschillenden din-
gen fout. Dat er op vrijdagavond
daarom nog een extra oefenavond
werd ingelast voor het jublileum-
concert was voor de meeste leden
van het Vordens Mannenkoor dan
ook geen verrassing. Daarvoor is
Bert Nijhof teveel een perfectionist.
Dat de vele repetities niet voor niets
zijn geweest, bleek afgelopen zater-
dag. In een bomvolle Christus
Koningkerk gaf het Vordens
Mannenkoor een bijzonder ge-
slaagd "diamanten" optreden.
Tijdens het jubileumconcert ver-
vaagde de grens tussen amateurs en
professionals. Ludo Eykelkamp
overklaste met de aria "Di Provenca
il mar, il suol" van G. Verdi zelfs de
bekende soliste Caroline Kaart.

Het jubileumconcert werd geopend
door het Vordens Mannenkoor met het
nummer "Hear, Lord our God, have
mercy". Hetjkoor gaf hier gelijk haar vi-
sitekaartje mee af. De twee spirituals
in het eerste gedeelte van het concert
kwamen zelfs nog beter uit de verf. Het
nummer "He's got the whole world in
His hand" werd met zoveel overtuiging
gezongen dat Caroline Kaart bij haar
eerste bijdrage aan het jubileumcon-
cert moeite had om de juiste toon te
zetten. Met name tijdens de eerste

^ twee nummers had ze last van opstart-
problemen.
Dit had alles te maken het het feit dat
ze de afgelopen twee weken ziek in bed
had gelegen. Daarna liet de in
Schotland geboren zangeres een heel
ander geluid horen en herstelde zich

" met de songs "Nur wer die Sehnsucht
kennt" en The Holy City Jerusalem". De
laatste twee nummers voor de pauze
werd Caroline Kaart bijgestaan door
het Vordens Mannenkoor. Begeleid
door pianist Peter Ligtermoet werden
"Panis Angelicus" en "King all glo-

. rious" ten gehore gebracht.
Na de pauze lag bij het Vordens

Mannenkoor de nadruk op populairde-
re nummers zoals "Yesterday",
"Spanish eyes" en "Conquest of
Paradise". Het koor liet daarmee zien
dat het van alle markten thuis is.
Daarnaast hoopt het mannenkoor met
dergelijke nummers ook meer jonge-
ren aan zich te binden. Want dat is no-
dig. Op dit moment telt het koor 54 le-
den. Over het ledental heeft de vereni-
ging niets te klagen. Het is alleen wel
zo dat de gemiddelde leeftijd de laatste
jaren steeds hoger komt te liggen. En
daar moet wat aan gedaan worden.

Toch stonden er niet uitsluitend popu-
laire nummers op het programma,
want in opdracht van Leo Westerhof- u
weet wel, die van Van der Wal - arran-
geerde Bert Nijhof exclusief voor het
koor vijf oude Nederlandse volksliede-

ren. Met name oudere bezoekers von-
den het bijzonder leuk om nummers
als "Op de grote stille heide", "In 't
groene dal in 't stille dal" en "Zonnetje
gaat van ons scheiden" weer eens te ho-
ren. Er werd hier en daar dan ook
zachtjes meegezongen. Caroline Kaart
ging na de pauze op de Schotse toer. De
traditionals "The road", "Ca'the yo-
wes", en "Loch Lomond" werden met
bijzonder veel overtuiging gezongen.
Het publiek was op dat moment de op-
startproblemen die Caroline Kaart in
het begin had al helemaal vergeten. Als
een echte diva liep Caroline Kaart rond
en gebruikte ze het hele voorste ge
deelte van de Christus Koningkerk. Ze
liet daarbij zien dat zingen alles te ma-
ken heeft met emoties. Het was alleen
jammer dat niet het hele voorste ge-
deelte van de kerk verlicht was.

Hierdoor stond Caroline Kaart soms in
"het donker" te zingen en gingen ge
zichtsexpressies verloren.

Barritonsolist Ludo Eykelkamp zorgde
voor het hoogtepunt van de avond met
de aria "Di Provenca il mar, il suol".
Begeleid door pianiste Miriam
Versteegen wist Eykelkamp de zaal
muisstil te krijgen. Na afloop mocht hij
een klaterend applaus in ontvangst ne
men. Het Vordens Mannenkoor sloot
vervolgens het het concert af met het
toepasselijke "You'll never walk alone".
Ook dit nummer ging vergezeld van
een zeer lang applaus. Als toegift werd
daarna nog het "Slavenkoor uit
Nabucco" van G. Verdi gezongen. Alles
bij elkaar een bijzonder geslaagd jubi-
leumconconcert dat mag worden inge
lijst met een diamanten randje.



Ze staan klaar voor u bij Autobedrijf Wisselink BV

Fiat Tempre Stationwagon 1.4IE grijs met. bj. 1994 54.600 km 119.950,
Ford Escort 1.4! LX Stationwagon blauw met. bj. 1990 63.500 km f 14.500,
Ford Escort 1.6i CLX 5-deurs grijs met. bj. 1992 83.000 km f 19.950,
Ford Fiësta 1.1 Fun 3-deurs, lichtm.velgen rood bj. 1993 77.500 km f 15.950,
Ford Sierra 1.6 Azur 4-deurs blauw met. bj. 1991 92.400 km 115.950,
Honda Prelude 2011.6i, lichtm.velgen wit bj. 1990 89.400 km 119.950,
Hyundai Exell.5 GS 4-deurs groen met. bj. 1995 29.000 km f24.500,
Mazda 626 Coupé GLX 2.0i 12V zwart bj. 1989 164.000 km f 12.950,
Mercedes 190 E wit bj. 1991 134.200 km f 26.950,
Nissanl 00 NX lichtm.velgen blauw met. bj. 1994 56.000 km f26.950,
Renault Lagunal.8 RT rood met. bj. 1994 49.600 km f29.950,
Seat Ibiza 1.2i GLX 5-deurs blauw met. bj. 1992 63.300 km f 13.250,
Seat Ibiza l .51 XL 3-deurs grijs met. bj. 1992 65.000 km f 12.950,
Mazda 626 1.8i 16V LX 5-deurs grijs met. bj. 1993 64.500 km f 26.500,

En wij als uw Opel-dealer hebben natuurlijk verschillende Opel Corsa's, Kadett's,
Astra's, Vectra's en Omega's staan in verschillende prijsklassen

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

IJSBAANVERENIGING
VORDEN

kunnen worden afgehaald vanaf
25 november t/m 6 december 1996
bij de ABN-AMRO bank,
Raadhuisstraat.

Hierna worden de prijzen
van de ledenkaarten verdubbeld

Gezinskaart
(met kinderen tot 16 jaar)

Ledenkaart
Entreekaart
(volwassenen)
Entreekaart
(kinderen)

'9

10,

Haal uw kaarten nu
in de voorverkoop!

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

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

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

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
Lid VNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

ANBO VORDEN
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Nog geen lid
van de ANBO?

Bel dan:

552043

viert
10-jarig
bestaan

22 november '96
Dorpscentrum

Vorden
aanvang
14.00 uur

De schilder
trakteert

deze winter.
f 65,~ korting per man per dag.'

QUICKSTEP
FLOOR

Quick»Step Floor is een slijtvaste, oersterke en vooral heel betaalbare laminaatvloer.
Eenvoudig te leggen en makkelijk te onderhouden, de ideale vloer voor woonkamer,
slaapkamer en keuken, maar ook voor winkel, restaurant en kantoor, noem maar op ...
De verschillende dessins zijn met het speciale hogedrukproces onuitwisbaar op de

watervast verlijmde MDF-platen gezet. Kies voor Quick»Step Floor, de vloer met karakter.

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Tel. (0575) 52 61 32

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

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

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

schildersbedrjf- glas in lood atelier

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



fom ook en maak kans op één gra
excentrische schuurmachine

rat/s

De grootste keuze cadeaus in:

l Jzerwaren

Gereedschappen

Machines

Tuinartikelen

Ladders en trappen

Sleutelservice

Ooe-het-zelf artikelen

Harmsen

Tijdens deze gezellige koopzondag zijn er
talrijke Sint-aanbiedingen in de verschil-

lende winkels en kunt u profiteren van de
HKM-bonnenactie met schitterende prijzen.

U moet er niet vreemd van opkijken als u
ook nog eens echte Zwarte Pieten tegen het

lijf loopt.

Graag tot ziens op
zondag 24 november

EN ZO HEEFT GROOTBOD NOG
VEEL MEER INTERIEURS WAARIN

U ZICH THUISVOELT!

Bent u romantisch en gaat uw hart uit
naar grenen meubels?

Dan valt Grootbod Woninginhchtig
gegarandeerd in de smaak. En zeker één

van de 20 (!) grenen interieurs die in onze
toonzaal staan. Zoveel betaalbaar woonplezier

heeft u nog nooit bij elkaar gezien.

Daarnaast vindt u bij Grootbod altijd passende
lampen, gordijnen, tapijt, parket en zelfs

matrassen. En talrijke decoratie- en woon-
accessoires om van uw aankoop helemaal in

de wolken te zijn.

Grootbod Woninginrichting, Raadhuisstraat 11-13,
7255 BK, Hengelo (Gld). Tel. (0575) 46 14 69.

•̂jisnHimB^̂ '̂ HBK ĵHHHyBHBL̂ ffiHuJHHDK âflHEjuBOn&JHmKLflli

marisnne
ZONDAG 24
NOVEMBER

KOOPZONDAG
VAN 11.00 TOT 17.0O UUR

Alleen zondag 24 nov. bij aan-
koop van f 20,- of meer
250 gram drop cadeau

Uw Eigen \< ^ \ Drogist

Elke vrijdag
dubbele stempels 10 x 15

op uw eigen
drogistkaart!

Foto's ontwikkelen en
afdrukken
24 of 36 stuks, mat of glanzend

11,50
9,509 x 13

maHanne
Ruurloseweg 5 - Hengelo (gld.) - Tel. (0575) 46 20 62

Bezoek op zondag
24 november onze
sfeervolle show in
wonen en slapen!

TEVENS SENSATIONELE MAGAZIJNVERKOOP

IN ONZE AFDELING MEUBELKOOPJES

.ubbers
wonen &f slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. (0575) 46 46 00

m

ALLE WINKELS
IN HENGELO

HOT


	CVO47-20-11-1996 deel 1
	CVO47-20-11-1996 deel 2
	CVO47-20-11-1996 deel 3

