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Ledenvergadering Landbouwfederatie
"De keuze tussen aflossen, investe-
ren of beleggen is van groot belang
om het voortbestaan van een land-
bouwbedrijf te waarborgen", aldus
de heer D. ter Harmsel, directeur
van Accountantskantoor CBTB te
Zelhem.
Hij zei dit op de ledenvergadering
van de Vordense Landbouwfede-
ratie en leden van de standsorgani-
satie te Warnsveld en Zutphen.

Wie wil bijblijven in de bedrijfstak zal
op zijn tijd moeten investeren, maar
ook het terug dringen van de financie-
ringslasten kan verstandig zijn.
Verder wees hij op de fiscale mogelijk-
heden van sparen en beleggen. "Uw
bank zal u graag ten dienste zijn", al-
dus Ter Harmsel.
Ook ging hij in op de nieuwe mogelijk-
heid om autokosten af te trekken. Voor
wie zijn auto dit jaar heeft ingeruild
kan het verstandig zijn de auto op de
privé balans te zetten.
Bedrijfsadviseur/s.e.v.'ster W. kraay be-
handelde op deze avond met name de

Algemene Nabestaanden Wet (ANW) en
de Inkomens Ondersteuning voor
Arbeidsongeschikte of Oudere Zelf-
standigen (IOAZ). Zij stelde dat een
landbouwer zich moet afvragen of er
voldoende "pensioen in het bedrijf
zit". Met name bedrijven zonder grond
hebben de waarde de laatste jaren fors
zien dalen. Een pensioenvoorziening
kan dan wenselijk zijn.

De heer Seesing van het Servicecen-
trum Plattelandsontwikkeling Achter-
hoek (SPA) vertelde wat dit centrum te
bieden heeft. Zij wil vooral een coördi-
nerende functie vervullen met betrek-
king tot alternatieve inkomensmoge-
lijkheden. Te denken valt aan natuur-
beheer, milieucoöperaties, streek-ei-
genprodukten en recreatiemogelijkhe-
den. Een ieder die hierover meer wil
weten kan terecht bij SPA via het GLTO
kantoor te Zelhem.
Voorzitter Mennink besloot de avond
met de conclusie dat het een geani-
meerde avond was voor een goed ge-
vulde zaal.

Unicef
De verkoop van artikelen van Unicef
vindt dit jaar niet zoals gewoonlijk ,
plaats in de Unicefstand van de
Rabobank plaats maar bij mevrouw AA
van Burk (Beatrixlaan 14) en mevrouw
J. van Wijk (Brinkerhof 83).

VW neemt afscheid
van voorzitter Honig
De VW heeft op donderdagavond tij-
dens de algemene jaarvergadering af-
scheid genomen van voorzitter Jules
Honig. Ook de heer H. Rombouts trad
af als bestuurslid. Hun plaatsen wer-
den ingenomen door R. Klein Brinke en
AJ. Hartelman. De bestuursleden R.C.
Haanstra, B. Rossel en HJ. Pardijs wer-
den herkozen. De taken binnen het be-
stuur zijn nog niet verdeeld. Voorlopig
zal Henk Wullink de voorzittershamer
hanteren.

Roy Vlogman (9) uit
Vortiw vanavond in
All you need is love
De .9-jarige Roy Vlogman uit
Vorden i^anavond - dinsdag 26 no-
vembeil^pzien in het televisiepro-
gramma "All you need is love" Dit
programma wordt uitgezonden
door Veronica en begint om 20.30
uur. Sinds vijfjaar is Roy Vlogman
helemaal verliefd op Rianne
Steenblik. Helaas is Rianne tweeen-
halfjaar geleden verhuisd naar de
Verenigde Staten. Presentator
Robert ten Brink bracht het tweetal
weer voor heel even bij elkaar. Dit
gebeurde allemaal vorige week
donderdag toen Roy Vlogman ne-
gen jaar oud werd. Voor een uitge-
breid verslag zie elders in deze
krant.

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

Verschijning Contact eind 1996
In week 52 (23-27 december) verschijnen voor het laatst in 1996 alle vier
edities van Contact.
^ Edities Warnsveld en Hengelo verschijnen op 24 december

copy binnen donderdag 19 december voor 12.00 uur
^ Edities Ruurlo en Vorden verschijnen op 24 december

copy binnen vrijdag 20 december voor 9.00 uur

In week l (30 december/3 januari) verschijnen alleen de edities Ruurlo
en Vorden op vrijdag 3 januari. Copy binnen maandag 30 december voor
12.00 uur.

In week 2 (6-10 januari) verschijnen alle 4 edities van Contact weer op de
normale dagen. Hiervoor gelden de normale aanlevertijden.

De redactie

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

Hervormde Gemeente
Zondag l december 10.00 uur inw. ds. H. Jonker-
Chrisstoffèrs uit Epse, Gezinsdienst; 19.00 uur
oecumenische dienst in de Geref. Kerk ni.m.v. ds.
Westerink en 30+ koor.

Hervormde kerk Wichmond
/ondug J december 10.00 uur ds. M.G. Hijweege,
Gorssel.

Gereformeerde Kerk Vorden
/omlag i december 10.00 uur gez. gezinsdienst in
N.H. Kerk; 19.00 uur dienst R.v.K. in Geref. Kerk
m.in .v. ds. Westerink en 30+ koor.

RK kerk Kranenburg
/omidg J december 10.00 uur Hucharist ieviering;
19.00 uur Adventsdioiist van de R.v.K. in Gerefor-
meerde Kerk m.m.v. ds. Westerink en 30» koor.

RK kerk Vorden
'/.alerdiig 30 november 18.30 uur Euchar is t ievie-
ring, H.Vormsel m.m.v. Kardinaal Simonis, de
scholen en de Kerku i l t j e s .

RK kerk Vierakker-Wichmond
'/ülerdav, 30 november 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Xoru/dg l december 10.00 uur Woord- en Coimmi-
nieviering.

Weekendwacht pastores: 1-2 december pastoor ).
van Zeelst, Vorden. t e l . |C.j75) 55 17 35.

Huisarts 'M) november
het Vaai-werk 11 , t e l . |
Alleen voor dringende £^ Hen is er op zaterdag
en zondag sp reekuur van \i9.30 l ( ) . ( ) (
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (y.o^ler af
spraak) komen óf een d r , .
gen. Bij spoedgevallen die n i e t tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne a l t i j d éérst bellen
voor over. 4ÉL

Tandarts 'M) novrrnlxT-l december J .M.H, de Lange,
l.odiem, te l . (0573) 254357. Spreekuur a l leen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uu r .

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 gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraaniafdel ing 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAA7. iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- 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 .

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

Ind ien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de po l i l i e Ie l.ocheni. Larenseweg ,50.
7241 CN Lochein, te l . (0573) 29 92 99 o f ' pos tbus
46, 7240 AA l.ocheili, fax (0573) 29 92 98.

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

Apotheek
Openings t i jden: maandag tot en met vr i jdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 u u r . Aans lu i -
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwe/.ig 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. Bu i t en de genoemde t i j -
den kun t u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men w o r d t a u t o m a t i s c h
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schools t raat
l la. Onder lunu lsk lach ten en t e c h n i s c h e /aken
ma. t /m v r i j . 8.00 tot 10.00 u u r , a l leen t e l e f b
nisch (0575) 461400. Over ige /.aken op a f s p r a a k .
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bere ikbaar via telefoonnummer
06-88O6 (20 c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel.10575)
51 64 63. S ' l c u n p u n / V\ 'n ihTS\v i ;k tel. |OS4:< | 531053.

Pedicure
I.. I-vers ( ansen , t e l . (0575) 4625 1 5. en mevr.
M o k k i n k K a s t e e l , t e l . 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Mlke Ie d insdag in de maand sp reekuur van
14.00 16.00 uur bi j SVVOV-kantoor , R a a d h u i s -
s t r a a t . I n f o 5533 -18.

Maatschappelijk werk
/utphenseweg Ie , Vorden, t e l . (0575) .'552129,
spreekuur maandag t /m vr i jdag X.3ft 9.30 u u r .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93. 7261 AH R u u r l o . t e l . (0573) 452375.

dr. Dagevos. Slachtofferhulp te l . (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedr i j f Tragter. te lefoon
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere m a a n d <
15.30 16.30 uur in de bus bij de N I l ke rk .

Monuta Stichting r o u w c e n t r u m Het l ebb ink
•la, te l . (0575) 55 27 >

Begrafenisdienst meidadres t e l . 06-82122-10.

Staiikmeldingsiiummer voor heel G e l d e r l a n d ,
tel . (026)445 22 20.'

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend d insdag 13.30-20.30 u u r . woensdag
13.30 17.30 u u r , donderdag 13.30 17.30 u u r .
v r i jdag 13.30 20.30 u u r . za te rdag 10.00-12.00
uur .

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Oncri iJ igs l i / i / t 'M l l i t l e e n p o s t Vierakker-Wichmond
St. l .udgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30 20.30 uur : zondag l 1.00-12.00 uur .

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingsti jden: ma. 13.30-16.00 uur ; di./wo./do.
10.00-12.30 u u r : v r . 9.30-17.30 uur ; za.
10.30-13.30 uur . In de v a k a n t i e s worden de ope-
nings t i jden verruimd.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, d insdag , 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.
I n l o o p s p r e e k u u r e lke woensdagochtend van
9.30-11.30 u u r , Oude Bornhof 55-56, / .u tphen .
te l . (0575) 54 4 l 4 l . Overige dagen van 9.00 - 1 l .00
uur bereikbaar onder t e l , nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
R a a d h u i s s t r a a t 6, t e l . 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00 12.00 u u r .
Tafeltje-I)ek-Je aanvraag ma. t /m vr. van 9.00-
10.00 uur , tel. 553405,
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B. O. S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, te l . 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpver len ing aanvraag bi j
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kun t u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV. tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00 10.00 uu r . Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzi jn Ouderen Vorden.



Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

Beau/o/af s Primeur
Beaujolais Villagés Ropiteau

2 dijken van wijnen
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Bloemsierkunst Elbrink
in Warnsveld al weer 1 jaar.
Daarom drie dagen feest
als teken van klein gebaar.
Hiervor in Vorden en Warnsveld
geldt onze wijs'
op al onze artikelen 1O% van de prijs!
Dus op 28, 29 en 30 november
is het feest.
Het zou jammer zijn
als u niet bent geweest!

Bloemsierkunst

rin

Graag tot ziens bij

Bloemsierkunst Elbrink

Vorden of Warnsveld.
Als u maar weet

dat deze actie

voor beide zaken geldt.

Dus zoekt u iets leuks

voor Sint en Piet,

kom naar

Bloemsierkunst Elbrink
zoals u ziet!

Sa
l

V O R D E N / W A R N S V E L D
Burg. Galleestraat 5-7 - Vorden - Telefoon (0575) 55 14 36

Winkelcentrum Dreiumme - Warnsveld - Telefoon (0575) 55 14 36
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De maand december
op het kerkplein te Vorden

van 1O.3O tot 18.00 uur

OIEBOLLEN
KRENTENBOLLEN

ENZ.

ONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

met goud bekroonde
BALKENBRIJ

5OO gram 2995

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

PAMPA SCHIJVEN

5 halen
4 betalen

WEEKEND

500 gram HAMLAPPEN
+

500 gram RUNDERGEHAKT

f9,95samen

UIT EIGEN WÖRSTMAKERIJ
Gebraden FRICANDEAU , _ _
100 gram f 1,98

BOERENSNIJWORST
100 gram f 1,59

+ 5 bekende vleeswaren

per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 gram f

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95

4 SAUZCIJNEN + 4 SUWINKENI

Samen l /595

MARKT AANBIEDING:

Bami of Nasi
1 kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres
voor al uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14 70

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

Vanaf nu heten wij
Rabobank Graafschap-West

Rabobank
Graafschap-West

kanton-n te
Vordrii, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steendcren, Burg. Smitstraat 21
Kcijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a
Wichmond,
Baron van der Heijdenlaan 3

• a.8. na 13.OO uur

Ie kop f 1,
Ook te Verkrijgen:

espresso, capuccino,
warme chocolademelk

Veul ow thuus bi'j ^

't Proathuus
Lindeseweg 23, Vorden

o.a. G-STAR * NEWS * SCOTCH & SODA * INDEX
v.a. 1179,= v.a. f 129,95 v.a. f 99,95 v.a. f 179,95

ALLE

LEvrs
nu

f 119,95
the

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. (0575) 55 24 26

Markt 21-Zelhem-Tel. (0314)623706



Elke geboorte is een wonder,
ieder leven heel bijzonder.
Wij zijn dankbaar en blij
met een dochter en zusje
erbij.

LIANNE CAROLINA

Wij noemen haar

Lianne

Anton en Gerda
Groot Roessink-
Harmsen
Ton en Corine

21 november 1996
Winkelsweg 3
7255 PN Hengelo (Gld.)

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de felici-
taties, kaarten, cadeaus en
bloemen die wij mochten ont-
vangen tijdens ons 40-jarig
huwelijksfeest op 16 novem-
ber.
Dit alles heeft er toe bijgedra-
gen dat het voor ons een
onvergetelijke dag is gewor-
den.

Bert en Minie Bosman

Boshuisweg 1
7233 SE Vierakker

Voor de vele blijken van me-
deleven, zowel persoonlijk als
schriftelijk, tijdens de ziekte,
of na het overlijden van mijn
lieve vrouw, moeder en oma

ALEI DA WILLE MINA
ESSELINK-WISSELINK

betuigen wij onze welge-
meende dank.

Familie Esselink

Vorden, november 1996

Contactjes
• Beste Sinterklaas! Op 29
november staa*t de Wereld-
winkel weer met een dubbele
kraam op de markt. Er zijn
extra veel cadeautjes te koop.
Wereldwinkel Vorden

• Amnesty International,
werkgroep Vorden verkoopt
weer aan huis. Bij Martine
Letterie kunt u na een tele-
foontje terecht voor kaarsen,
kaartjes en andere artikelen.
Tel. (0575) 55 24 58

• Het wordt tijd dat wij zo
weer eens schaatsen gaan.
Denkt u aan de kaarten
voor de ijsbaan? ABN-
AMRO bank 25-11 t/m 6-12

• Te koop: kweekkas (250 x
300 cm) incl. verwarming, ver-
lichting, bakken op werk-
hoogte. Prijs f 100,- (zelf
afbreken). Tel. (0575) 55 39 14
na 18.00 uur

• Sint en Piet bij u aan
huis? Bel voor reservering en
informatie (0575) 55 26 35.
Prijs f 50,- per half uur

• Verloren: zilveren ketting
met rode kralen. Degene die
het vindt, graag bellen (0575)
55 21 50

• Zaterdag hopen we dat u
thuis al koffie hebt gedronken,
want zondag testen we on-
ze nieuwe Beukenhorst kof-
fiemachine uit in 't Proat-
huus. Eerste kop f 1,-!

• Gratis af te halen: hout
voor allesbrander. Telefoon
(0575) 55 38 06

• Grote vogeltentoonstel-
ling in zaal De Luifel te Ruurlo.
Er zijn zo'n 500 vogels te
bewonderen in alle maten en
kleuren. Ook zijn er vogels te
koop. Zaal open zaterdag 30
november van 10-20 uur en
zondag 1 december van 10-
16 uur. Gratis toegang

•l-
^

•l-

Dinsdag 10 december 1996 zijn wij

Gerrit Winkels
en
Tera Winkels-Nijland

25 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
zilveren bruiloft. Wij vieren het op za-
terdag 14 december in 't Wapen van
't Medler, Ruurloseweg 114, Medler-
Vorden.

Receptie van 14.00 tot 16.00 uur.

Beatrixlaan 13
7251 AM Vorden

ANBO
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

VORDEN

Vierde op 22 november het 10-jarig bestaan en ;
dankt leden, gasten, medewerkenden, sponsors,
adverteerders en winkeliers die prijzen beschik- *
baar stelden, voor hun bijdrage aan het welslagen £
van dit feest.
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Zingt Gode, psalmzingt zijn naam,
baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;
Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.

Psalm 68: 5

Na een korte ziekteperiode is onverwacht overle-
den in het verzorgingshuis 'De Wehme" te Vorden

JANNIGJE GERRITJE
KARREMAN-BEVERLOO

SINDS 12 JULI 1944 WEDUWE VAN WILLEM KARREMAN

* Tricht
1 april 1902

Correspondentie-adres:
Artje en Teun Baak
Zuivelhof 1
7251 EH Vorden *

Truus en Dick Overbeek
Schrijnwerkershorst 117
7328 PE Apeldoorn

Overeenkomstig ha^Ritdrukkelijke wens heeft de
teraardebestelling in kleine kring plaatsgevonden.
Wij hebben haar ter ruste gelegd bij haar dochter
Jeannette.

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

• 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

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

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp op een boerderij. Ook
bereid zijn op de boerderij
mee te helpen. Halve dag per
week. Brieven onder nr. 44-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te koop wegens omstan-
digheden: dressoir hoog-
glans wit met messing f 500,-;
vloerbedekking oud-groen,
hoogpolig, zeer goede kwali-
teit, ca. 9 x 4 m; ondertapijt
ca. 40 m3. Alles 1 jaar oud. Tel.
(0575) 55 16 63

• Te koop: 1-, 2-, 3-zits stof-
fen bank (blauw/grijs); 3-zrts
+ 2 x 1-zits eiken bankstel
(losse kussens) + tafel (stui-
vermodel); gaskachel (prijs
n.o.t.k.). Tel. (0575) 44 14 22 of
(0545) 29 36 24

SPECIALE AANBIEDING
VOOR DE DURE MAAND

DECEMBER

AARDAPPELEN
Eba 20 kg f 5,-

Bildstar en Surprise
20 kg f 7,50

Dagelijks geopend van
8.00 tot 18.00 uur,

woensdags gesloten.

FAM. SCHEPPER
Nieuwenhuisweg 1, Vorden/Delden

Telefoon (0575) 55 13 33

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Met deze bon doe je
een boekje open.

geschenkbon

Voor een boek
naar eigen wens

Keurslager

Vlogman
Wegens liefdeshereniging van Roy en Rianne

onze brave Borst
krijgt elke klant een gratis

All you need is Love RookwOrSt

Onder genot van een glaasje glübwijn krijgt elke klant tegen inlevering van
de kassabon van zaterdag 30 november buiten aan de kraam een gratis

All you need is Love RookwOISt

4 gehaktballen +
4 rundersaucijzen

2 grill kippen,
Q95 voor

achterhamTén giillworst
Met goud bekroonde 150 gr. halen, 100 gr. betalen

3°roökworsten 10™ All you nccd is toveité,

100 gram

|{O M PC l P| Q

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

1991

;
In memoriam

22 november

ac.H. de Jong

1996

Bloesem in haar schoonheid door natuur tot vrucht gekust,
draagt 't grote wonder, waar 't leven op berust.
Nieuw blijft zo 't leven, dat in alles verder leeft,
ook als eens de plant geen bloei meer heeft.
Tijd trekt dan de sporen van de rimpels in 't blad,
langzaam aan verdorrend 't heeft z 'n eigen tijd gehad.
Buigt dan in de wind, verliest die allerlaatste strijd,
maar leeft dan verder in oneindigheid.

Jac.H. de Jong

Voor altijd in mijn hart

Marina

8 KASTELEN
KRUIDEN-

BITTER
met presentje
van de Sint

Fles f. 19,95
Kruik f. 21,50

GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Sint Nicolaas-
openstelling

winkels

maandag 2 dec.
koopavond

dinsdag 3 dec.
koopavond

woensdag 4 dec.
koopavond

donderdag 5 dec.
tot 16.OO uur

Vordense
Ondernemers

Vereniging

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 5522 19

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN
do./vr./za.

28, 29, 30 november

PUIKE EBA
AARDAPPELEN

net 5 kilo

1,98

WITLOF
KL. l

per kilo

2,98
Ma./di./wo. 2, 3, 4 dec.

GESCHRAPTE

WORTELTJES
500 gram

0,98
Hierbij gratis peterselie



Q E M E E N T E

Telefoon gemeente; (0575) 55 74 74.

fö
is open van maan-

dag: tot en met vrijdag van
B 00 tot 12.30 mr '-> oj? woensdag
IflvdN 13.30 tot 1^00 uun

• Openingstijden bibliotheek;
(ter inzage Hggende stuiken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,

van 13.30 tot 1730 uur, l
van 1330 tot 1^30 uut;

vrijdag van 13,30 tot 20,30 utir,
van 10.00 tot 12,00 Uur.

EJ.C Kamerling;
van 11;00 tot 12.00 uur/

en volgens a/spraak,

Wethouder M. A artsen-den Harder;
; (|ojider^agmorgen va n 9. 00 tot 10. 00 uur
|$ri jegens ajspraak,

Wetltouder X). Mulderije-Meuïenibroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00'

en volgens afspraak.

inspraken Jc^nnen teïejbmseh
warden ̂ gemaakt ibij de receptie van het
gemeentehuis, i

Unigro Nederland B.V. voor het uitbrei-
den van een winkelgebouw op het per-
ceel Dorpsstraat 18 te Vorden.

de heer H. Arends voor tijdelijke plaat-
sing van twee caravans op het perceel
Hackforterweg 25 te Wichmond, tot 19
mei 1998middels vrijstelling ex. artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.

Alplan B.V. voor tijdelijke plaatsing van
drie containers achter de supermarkt
op het perceel Dorpsstraat 18 te Vor-
den, tot l januari 1998middels vrijstel-
ling ex. artikel 17 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.

\
de heer J.HA. Rouwenhorst voor het
bouwen van een bijkeuken op het per-
ceel het Elshof 3 te Vorden.

de heer W.M. Wassink voor het aanleg-
gen van een poel op het perceel Almen-
seweg 56 te Vorden.

heer L.H. Wiltink voor het vellen van l
eik en 23 populieren op het perceel
Schoolhuisweg 2 te Vorden.

gemeente Vorden voor het rooien van l
haagbeuk op het perceel Burgemeester
Galleestraat te Vorden.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 december 1996 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- verzekeren van vrijwilligers van verenigingen/instellingen in Vorden;
- verordening afvalstoffenheffing 1997;
- verordening onroerende zaak-belastingen 1997;
-verordening lijkbezorgingsrechten 1997;
- verordening toeristenbelasting 1997;
- verordening hondenbelasting 1997;
- verordening rioolrechten 1997;
- Rechtenverordening 1997;
- kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
- procedureverordening overleg onderwijshuisvesting;
- decentralisatie onderwij shuisvesting.
- bestuurlijke vernieuwing gemeentelijke herindeling;
- voorbereidingsbesluit terrein aan de Nieuwstad.
- verkoop perceel grond op het industrieterrein.

Spreekrecht

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

ERGUNNINGEN

Op 19 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:
de heer M.A. Rouwen voor het vergro-
ten van een woning op het perceel het
Heijink 11 te Vorcjen.

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. Wanneei^deze vergunnin-
gen aan aanvrage^Bzijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

ERZEKEREN VAN VRIJWILLIGERS VAN VERENIGINGEN/
INSTELLINGEN IN VORDEN

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken verga-
dert op dinsdag 3 december 1996 om 19.30 uur in het Gemeentehuis.

Op de agenda staat:

- verkoop perceel grond op het industrieterrein.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 3 december
om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- bestuurlijke vernieuwing gemeentelijke herindeling;
- voorbereidingsbesluit terrein aan de Nieuwstad.

De commissie milieu» welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 4
december 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

j
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- verzekeren van vrijwilligers van verenigingen/instellingen in Vorden;
- verordening afvalstoffenheffing 1997;
- verordening onroerende zaak-belastingen 1997;
- verordening lijkbezorgingsrechten 1997;
- verordening toeristenbelasting 1997;
- verordening hondenbelasting 1997;
- verordening rioolrechten 1997;
- Rechtenverordening 1997;
- kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
- procedureverordening overleg onderwij shuisvesting;
- decentralisatie onderwijshuisvesting.

Burgemeester en wethoudeigÉtellen de gemeenteraad voor om voor 1997 tot en
met 1999 een krediet van f.^^),— per jaar beschikbaar te stellen voor het verze-
keren van vrijwilligers door^p afsluiten van een collectieve ongevallen- en aan-
sprakelijkheidsverzekering. Zonder de inzet van de vrijwilligers zouden veel acti-
viteiten op het gebied van sport, hulpverlening en cultuur,niet plaatsvinden. De
verzekering geldt voor:

- een ongevallenverzekerinj^lie ene uitkering geeft bij dood of blijvende inva-
liditeit als gevolg van eeq^geval. Daarnaast zijn ook beschadiging of verlies
van persoonlijke eigendonmien tot een bepaald bedrag gedekt. Ook kunnen tij-
delijke arbeidsongeschiktheid en de kosten van geneeskundige behandeling
mee worden verzekerd.

- een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt zaak- en letselschade die
vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden toebrengen aan derden en aan elkaar
(onderlinge aansprakelijkheid.

De belangstelling onder de Vordense verenigingen en instellingen is gepeild. 38
procent toonde belangstelling.

ESTUURLIJKE VERNIEUWING - GEMEENTELIJKE HERINDELING

De gemeenteraadsfracties van D66 en het CDA hebben tijdens de begrotingsbe-
handeling laten weten samenwerking/fusie met de gemeenten Lochem Borculo
en Ruurlo niet meer als een reële optie te zien tot versterking van de positie van
de gemeente Vorden voor de komende 25 jaar. Lochem Borculo en Vorden hebben
hun onderzoek naar samenwerking/fusie in de ijskast gezet tot na de raadsver-
kiezingen van 1998. Vorden heeft gevraagd om bij dit onderzoek te mogen aan-
haken. De WD is van mening dat Vorden aansluiting moet zoeken'bij de gemeen-
ten Hengelo en Steenderen, de PvdA is van mening dat Vorden bij samenwer-
king/fusie aansluiting moet zoeken bij Lochem.

Om een voor Vorden zo belangrijke keuze zorgvuldig af te kunnen wegen, zijn
burgemeester en wethouders van mening dat Vorden een onderzoek door een
onafhankelijk deskundig bureau moet laten instellen naar de positie van de ge-
meente Vorden. Zo krijgt Vorden een objectief inzicht in de eigen positie en kan
met kracht van argumenten besluiten om zelfstandig te blijven of om aansluiting
te zoeken bij één of meer andere gemeenten, zonder dat voor de aanvang van het
onderzoek is aangegeven welke gemeente(n) dat zou(den) moeten zijn.

mt

WIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om mensen met een
inkomen op bij standsniveau tegemoet te komen door (gedeeltelijke) kwijtschel-
ding van gemeentelijke belastingen. Burgemeester en wethouders willen op
grond van de wettelijke regelingen een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid
hanteren.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van burgemeester en wethouders
dan zal over de kwijtscheldingsmogelijkheid van gemeentelijke belastingen uit-
gebreid informatie worden gegeven.



ERKOOP PERCEEL GROND OP HET INDUSTRIETERREIN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een perceel grond
op het industrieterrein te verkopen aan Rouwen Beheer B.V./fïrma Wolbrink. De
firma Wolbrink wil aan de Handelsweg een nieuwe bedrijfshal bouwen.

LADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE VORDEN

In Gêmeentebulletin van 6 november hebben wij u informatie gegeven over de
gladheidsbestrijding. Helaas is er toen een vergissing gemaakt over de routes van
de gladheidsbestrijding. Onderstaand treft u de juiste routes aan.

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

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

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

Op grond van deze criteria zijn er drie manieren van strooien binnen de ge-
meente Vorden.

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

Gemeentelijke wegen

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

strooieenheid A: Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphenseweg,
Deldenseweg, Nieuwenhuisweg, Lankhorsterstraat, Beeklaan, Vierakkersestraat-
weg, IJselweg, parallelweg Den Elterweg, Broekweg, Baakseweg, Hackfortselaan,
Koekoekstraat, Leestenseweg, Boshuisweg, Hekkelerdijk, Hoekendaalseweg,
Kruisdijk, Strodijk, Hamminkweg, Riethuisweg, Hackforterweg, Baron van der
Heijdenlaan, Vogelzang, Lindeselaak, Ludger en Dorpsstraat (Wichmond);

strooieenheid B: Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat, Raadhuis-
straat, Nieuwstad, Deldenseweg, de Horsterkamp, Stationsweg, Almenseweg,
Wildenborchseweg, Mosselseweg, Schoneveldsdijl^Onsteinseweg, Lindeseweg,
Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk, Eiken». , de Baaenkamp, Kerkwei-
de en Hamsveldseweg;

trooieenheid Ê: Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wilhelminalaan,
Molenweg, het Jebbink, Zutphenseweg, de Steege, de Boonk, Strodijk, Mispel-
kampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulindelaafc oprijlaan gemeentehuis, de
Bleek, Industrieweg, Ambachtsweg, Handelsweg^^rkhoflaan, Nijverheidsweg,
parkeerplaats begraafplaats, Schuttestraat, Vo^Jlnsebosweg, Christinalaan,
Beatrixlaan, parallelweg de Horsterkamp, Willem Alexanderlaan, de Delle, Pasto-
rieweg, Het Hoge, Dokter C Lulofsweg, Schoolstraat, Brinkerhof, Berend van
Hackfortweg, van Heeckerenstraat, Hoetinkhof, Hertog Karel van Gelreweg,
Storm van 's Gravesandestraat, de Voornekamp, Addinkhof, de Doeschot en de
Laegte.

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

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

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

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

ET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WET WOZ)

Waardepeildatum en tijdvak
Voor de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) worden onroerende zaken
in beginsel éénmaal per vier jaar (dit was eerder éénmaal per vijfjaar) getaxeerd.
Dit betekent dat een vastgestelde waarde gedurende vier achtereenvolgende
belastingjaren gebruikt zal worden. Deze periode van vier jaar wordt aangeduid
met het begrip tijdvak.

Teneinde over voldoende marktgegevens te beschikken en voor een doelmatige
uitvoering van de waardebepaling vinden taxaties plaats op basis van een waar-
depeildatum die twee jaar voor het begin van het tijdvak ligt. De Wet WOZ gaat

uit van een uniforme waardepeildatum in het gehele land. De eerste uniforme
waardepeildatum is l januari 1995. Dit betekent dat het eerste WOZ-tijdvak loopt
van l januari 1997 tot en met 31 december 2000. Gedurende deze periode wordt
in beginsel de waarde naar de uniforme waardepeildatum l januari 1995 gehan-
teerd.

Gevolgen hogere waarden
Omdat de gemeenten wettelijk verplicht zijn (in het kader van de Wet WOZ) de
waardegegevens aan de Rijksbelastingdienst en de waterschappen te verstrekken
blijven de gevolgen niet beperkt tot de gemeentelijke belastingen.

- Onroerende zaakbelastingen.
Wij verwachten dat de economische waarden fors zullen stijgen. Het is niet de
bedoeling dat de totale opbrengst voor de gemeente voor de OZB (= onroerende
zaakbelasting) zal toenemen.

- Inkomstenbelasting.
De ministerraad heeft eind augustus 1996 besloten om de woonbelasting voor
huiseigenaren, het huurwaardeforfait, te verlagen. Moest u eerder 60% van de
waarde van uw huis hanteren, bij de aangifte inkomstenbelasting 1997 zult u
voor het huurwaardeforfait een bedrag moeten aangegeven ter hoogte van
1,25% van de getaxeerde waarde op grond van de Wet WOZ.

- Vermogensbelasting.
De waarde op grond van de Wet WOZ is ook van toepassing op de vermogens-
belasting.

- Waterschapsbelasting.
Hierover ontvangt u bericht van het waterschap.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen van 29 november tot en met 27 december 1996 ter inzage:

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

1. Rabobank Hengelo Steenderen Vorden, Postbus 28, 7250 AA Vorden,
voor het uitbreiden van een inrichting ten behoeve van een kantoorgebouw
op het perceel Zutphenseweg 26 te Vorden;

2. de heer GJ. Groot Jebbink, Lindeseweg 18a, 7251 NS Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven
milieubeheer op een reeds opgericht akkerbouwbedrijf en gelegenheid voor
kleinschalig kamperen volgens artikel 8, lid 2 en 3 van de Wet op de open-
luchtrecreatie^» het perceel Lindeseweg 18a te Vorden;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

3. Tennisvereniging Vordens Tennis Park, Postbus 49, 7250 AA Vorden,
voor het aanbrAgen van extra verlichting op het perceel Overweg 20 te
Vorden; A

4. de heer AJ. Vruggink, Riethuisweg 4, 7251 RC Vorden,
betreffende wijziging/correctie van het aantal dieren vermeld in de milieu-
vergunning voor een agrarisch bedrijf op het perceel Riethuisweg 4 te Vorden.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 3 en 4 hebben geen
dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

H f TT»

RIJSTELLING OVERGANG AGRARISCH NAAR WOONDOELEINDEN
STRODIJK l O TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van het
bepaalde in artikel 7, lid 4, van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" vrij-
stelling te verlenen voor de overgang van agrarische- naar woondoeleinden voor
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nr. 507, plaatselijk
bekend Strodijk 10, om medewerking te kunnen verlenen aan de plannen voor
het verbouwen van de boerderij tot burgerwoning.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen
met ingang van donderdag 28 november tot en met 12 december 1996 op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid om in die periode schriftelijk beden-
kingen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

H nrr) A

RIJSTELLING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BERGING OP HET
PERCEEL DE DOESCHOT'2 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 8 lid 7, sub
d van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" vrijstelling te verlenen
van het bepaalde in artikel 8, lid 2.1, sub e voor het plaatsen van een berging op
voorerf bij de woning de Doeschot 2, te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 28 november 1996, gedurende twee weken, voor belanghebbenden ter
inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan
burgemeester en wethouders worden kenbaar gemaakt.



ANPASSING AANSLUITING BURGEMEESTER GALLEESTRAAT OP DE
ZUTPHENSEWEG.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Wijziging
In Gemeentebulletin van 23 oktober 1996 hebben wij aangekondigd binnenkort
een forse eik te herplanten op de hoek van de Burgemeester Galleestraat met de
Zutphenseweg voor drogisterij Ten Kate en de aansluiting van de Burgemeester
Galleestraat op de Zutphenseweg te verbeteren. Ter inzage legging van dat plan
heeft geleid tot een kleine aanpassing. Er zal ter compensatie van het verlies van
l parkeerplek aan de Zutphenseweg een parkeerplaats aangelegd worden aan de
Burgemeester Galleestraat ter hoogte van drogisterij Ten Kate. Als gevolg van de
aanleg van deze parkeerplaats zal l haagbeuk moeten wijken. Deze wordt elders
herplant.

Uitvoering
Het planten van de eik en het aanpassen van de aansluiting is gepland in week 50
(maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december 1996).
Als gevolg van deze werkzaamheden wordt de Burgemeester Galleestraat tussen
de Zutphenseweg en de Kerkstraat gedurende l a 2 dagen afgesloten. Omlei-
dingen worden aangegeven.

Naam

M. Kooi

Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Vierakkersestraat- 14-11-96
weg 25, Vierakker

Firma Hartemink Hackforterweg lla 18-11-96
Wichmond

B.GJ. Helmink Lindeselaak 7
Wichmond

19-11-96

bouwen van een
tunnelkas

bouwen van een
woning met garage

bouwen van een
woning

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

Tot eind december wildseizoen:

Niek van Hunen heeft geen spijt
van verhuizing naar Dreiumme
Poelier Niek van Hunen heeft er
geen spijt van dat hij zijn win-
kel aan de Horweg heeft ingeruild
voor een zaak op winkelcentrum
Dreiumme in Warnsveld. "We mo-
gen helemaal niet klagen", zegt hij.
"Het is hier harstikke druk. Mijn
vriendin heeft zelfs haar baan moe-
ten opzeggen om mij in de winkel
te kunnen helpen. Met name tij-
dens de piekuren kon het het nau-
welijks in mijn eentje af. Gelukkig
was mijn moeder bereid om me zo
af en toe uit de. brand te helpen", al-
dus Niek van Hunen.
Zijn vriendin Maiïanne van de Kamer
werkt sinds begin augustus mee in de
zaak en dit bevalt haar uitstekend.
Naast het helpen van de klanten neemt
ze een gedeelte van de administratie
voor haar rekening en zorgt ze voor de
bestellingen. "Het is heel afwisselend
werk. Het is echt heel leuk. Doordat we
nu met z'n tweeën in de winkel staan,
kunnen we ook weer meer aandacht
besteden aan de klanten. Toen Niek

nog alleen in de winkel stond, moest
hij soms de klanten echt afraffelen. En
dat ging ten koste van de kwaliteit. Met
name nu het wildseizoen weer begon-
nen is, besteed je gemiddeld meer tijd
aan de klanten. Als ze dan vragen "Wat
raad je me aan?" dan ben je wel even
bezig om uit te leggen wat we allemaal
in huis hebben", zegt Marianne van de
Kamer.
Niek van Hunen legt uit dat hij diver-

se soorten wild op voor voorraad heeft.
"Ik koop al het wild via de groothandel
in. Het voordeel daarvan is dat ik het
zelf uit kan zoeken. Kwaliteit staat
daarbij bij ons hoog in het vaandel",
zegt Niek van Hunen. Het valt hem op
dat er naast inwoners van Warnsveld
steeds meer klanten uit de regio bij
hem komen. "Met n^Kie 's avonds tus-
sen zes en zeven IWien er nog veel
mensen even hun boodschappen doen.
Het voordeel van onze winkel is dat wij
volgens mij de enige poelier in deze re-
gio zijn die elke cMJirdeweekse avond
tot zeven uur open ik zegt hij.

'De Foekepot' houdt
open dansavond
Het folkloristisch dansensemble De
Foekepot houdt op woensdag 27 no-
vember een open dansavond. De avond
wordt gehouden in het DWK-gebouw
aan de Leeuweriklaan in Zut-phen.
Iedereen, met en zonder danservaring,
is welkom. De dansavond staat onder
leiding van Marianne Kerkho-ven-
Kootstra. Het programma is algemeen
internationaal. Vanzelfsprekend wordt
deze feestelijke avond aangekleed met
hapjes en drankjes. Goed om te weten
is dat leeftijden van de meeste dansers
van De Foekepot liggen tussen de 18 en
40 jaar. Diegenen die na de avond en-
thousiast zijn geworden voor deze
sport en de sfeer van de vereniging,

kunnen zich als adspirant-lid inschrij-
ven.
De Foekepot bestaat al weer 12,5 jaar
en is hiermee een van de langst be-
staande theaterdanstgroepen uit de
omgeving. De vereniging geeft regel-
matig voorstellingen in schouwbur-
gen, bejaarden- en verzorgingshuizen
en tijdens evenementen in binnen- en
buitenland. Zo werden er in het verle-
den reizen naar Japan, Estland,
Engeland, Duitsland en België onder-
nomen.
Afgelopen zaterdag gaf De Foe-kepot
een avondvullende voorstelling in De
Hanzehof voor een uitverkochte Bui-
tensoos. De meer dan driehonderd aan-
wezigen konden genieten van de vele
schitterende kostuums en de verschil-
lende dansen uit Engeland, Polen, Isra-
ël, Oceanië en de Balkan. Programma's
die alle in speciale choreografieën wer-
den uitgevoerd.

Trekking St. Nicolaasaktie
19 november 1996
15 Vleespakketten

1. P.C. Kramer
2. J. Schröer
3. J. Radstaak
4. M. Bargeman
5. G j. Brummelman
6. E. Hesselink
7. Sloot
8. H.O. Eggink
9. C. Karmiggelt

10. EJ. Hekkelman-Teerink
ll.J.H. Hilferink
12. C. Romeijnders
13. A. Donken
14. G.J. v. Ark-Berenpas
15. GJ. Wullink

30 Verrassingspakketten
1. A. Rutting
2. J.H. Ruiterkamp
3. Mandy Wolsing
4. J. Klein Lenderink
5. J. Groot Roessink
6. H.M. ten Haaken
7. Mevr. Derksen
8. Rikie Norde
9. Mevr. B. Slotboom

10. Wouter Boot
11. J.W. Kornegoor
12. D. Buunk
13. F. Hesselink
14. HJ. Eggink
15. EJ. Arendsen
16. H. Leuftink
17. J. Harmsen
18. M. de Heij
19. R. Regelink
20. Annet Schoemaker
21. Joost Bloemendaal
22. A. Arfman
23. H. Pöhn
24. F. Bruggert
25. HJ. Reindsen
26. H. Siemes
27. B.A. Hesselink
28. G. Kappert
29. fam. Baank
30. S. Makkink

Het Hoge 56
Molenweg 16A
v. Heeckerenstraat 4
Strodijk 3
S pieker weg l
H.K. v. Gelreweg 11
Burg. Galleestraat 42
Almenseweg 8
Burg. Galleestraat 21
Hoetinkhof 5
de Boonk 39
de Banenkamp 5
Het Hoge 74
Wildenborchseweg 19
B. v. Hackfortweg 41

Ruurloseweg 65
Mispelkampdijk 10
Nieuwstad 39
Hackforterweg 16
Pastorieweg 31
Molenweg 20
Vogelbosje 6
Ruurloseweg 48
Stationsweg la

Brinkerhof 22
Kostedeweg 10
Almenseweg 2
Molenweg 15
Hoetinkhof 225
de Steege 27
Margrietlaan 12
Het Vaarwerk 22
Zutphenseweg 55
Koekoekstraat 7
Stationsweg 13
Het Hoge 20a

de Leuke 2
Ruurloseweg 6
't Vaarwerk 26
Hoetinkhof 53
Ruurloseweg 57
v. Heeckerenstraat 9
de Haar 17
Smidsstraat 15
Heegherhoek 6

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Kranenburg
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Opnieuw weer een lampionoptocht
voor jeugdige Pieten
Voor de Vordense kinderen tot 12 jaar •
Op dinsdagavond 3 december wordt er een lampionoptocht georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar, die zich verkleed en geschminkt hebben als
Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten worden prijzen beschikbaar gesteld, terwijl elke deelnemer ook nog een verrassing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rondtocht gelopen door het dorp onder leiding van Sursum Corda. Ouders zijn na-
tuurlijk van harte welkom en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er van maken en dan maken wij er met elkaar een gezellig feest
van.

Verzamelen
Op het schoolplein achter de O.L.S., Kerkstraat, waar dan de jurering plaatsvindt. Vanaf 18.15 uur verzamelen. 18.45 uur vertrek lampionoptocht.
Route O.L.S. - Kerkstraat - Burg. Galleestraat - Het Wiemelink - De Boonk - Zutphenseweg - Dorpsstraat - Stationsweg - Molenweg - Insulindelaan -
Kerkstraat - O.L.S.
Doe allemaal mee! Des te meer plezier. Langs de route kan men ook volop genieten van een kleurrijk schouwspel.



Roy Vlogman en Rianne Steenblik dinsdagavond bij All you need is love:

"Ik ga later trouwen met Roy"
Een mooier verjaardagscadeau had
Roy Vlogman van de gelijkname
keurslager aan de Zutphenseweg
zich niet voor kunnen stellen. Op de
stoep stond vorige week donderdag-
middag een cameraploeg van het te-
levisieprogramma "All you need is
love" van Veronica. Presentator
Robert ten Brink was speciaal naar
Vorden gekomen om Roy Vlogman
met een "cadeautje" te verrassen
vanwege zijn negende verjaardag.

Uit een grote doos kwam vervolgens
zijn vriendinnetje Rianne Steenblik te
voorschijn die in 1994 met haar familie
naar Amerika emigreerde. Het tweetal
kent elkaar al vanaf de kleuterschool
en is sindsdien helemaal dolverliefd op
elkaar. Dat Rianne inmiddels al weer
tweeëneenhalf jaar in Amerika woont
doet daar niets aan af. Integendeel.
Tijdens het tv-programma - dat dins-
dagavond 26 november wordt uitge-
zonden -zegt Rianne tegen presentator
Robert ten Brink dat ze later met Roy
gaat trouwen.
Roy Vlogman en Rianne Steenblik
schrijven elkaar voortdurend en ook de
hoogte van de telefoonrekeningen lo-
pen soms flink op. Het mag duidelijk
zijn dat de twee het behoorlijk te pak-
ken hebben. Het idee om een brief te
schrijven naar het programma "All you
need is love" was echter van de moeder
van Roy. "Ik had ook al eens een brief
gestuurd naar Peter Jan Rens. Maar
daar hebben ze toen niets mee gedaan.
Daarna heb ik het geprobeerd bij het
programma All you need is love. Ik

kreeg heel snel een reactie maar later
hoorden we er helemaal niets meer
van. Ik ging er dus vanuit dat ze er
niets mee zouden doen, totdat donder-
dagmiddag plotseling een camera-
ploeg op de stoep stond", vertelt Hetty
Vlogman. Twee dagen daarvoor had de
redactie van "All you need is love" con-
tact opgenomen met Amerika. Nog die-
zelfde dag moest Rianne (9) beslissen
of ze samen met haar moeder op
woensdag op het vliegtuig zou stap-
pen. En dat deed ze dus.
In eerste instantie was het nog niet pre-
cies duidelijk op welke dag de opna-
mes in Vorden zouden worden ge-
maakt. Toen de moeder van Rianne
hoorde dat ze Roy wilden verrassen
met een sinterklaascadeau stelde ze
voor om de opnames op donderdag te
maken omdat Roy op die dag jarig zou
zijn. Op dat moment zat Roy nietsver-
moedend thuis wachtend op de ca-
deautjes die Rianne hem inmiddels
had opgestuurd vanuit Amerika. De
verjaardagsdag verliep tot 4 uur 's mid-
dags heel normaal. Samen met zijn
broer Gerben was hij een boodschap in
het dorp gaan doen. "Toen we terug
kwamen stonden er heel veel mensen
voor onze winkel. En ik zag ook dat er
een cameraploeg bij was. Robert ten
Brink kwam toen naar mij toe en
vroeg: "Wie ben jij?". Hij zei verder dat
hij een heel groot cadeau bij zich had
van Sinterklaas. Op dat moment had ik
niet verwacht dat Rianne daarin zat.
Het was dus echt een verrassing toen
Rianne daar met een grote beer kwam
uitspringen", zegt Roy Vlogman.

Keukenstudio Stormink is sterk in persoonlijk advies
(Advertorial)

Open en eerlijk: dat is de uitstraling van Keukenstudio Stormink aan de
Hoofdstraat in Gorssel. Open en eerlijk is ook de manier waarop het bedrijf
met zijn klanten omgaat. Een vakkundig advies, een gespecialiseerde offer-
te en een service waar de klanten ook n£ aankoop van een keuken nooit te-
vergeefs een beroep op doen. 'De tijd nemen voor de klanten' is het devies
van het bedrijf.

Wie de kranten openslaat, ziet de ene
keukenaanbieding na de andere. Ad-
vertenties schreeuwen soms uit dat er
duizenden guldens voordeel te halen
zijn of dat alle inbouwapparatuur gra-
tis wordt meegeleverd.
'De mensen moeten zich niet blind sta-
ren op de aanbiedingen', drukt Stor-
mink het publiek op het hart. 'Verge-
lijk kwaliteit, prijs en service en maak
dan een weloverwogen keus. Een keu-
ken is immers een aanschaf voor jaren,
waar je dagelijks plezier van hoopt te
hebben.'

Kwaliteit
Van één ding kan de klant bij Stormink
zeker zijn. Aan de kwaliteit van de keu-
kens valt niets af te dingen. Of er nu
een exclusieve Bulthaup wordt aange-
schaft of een Studioform of Hacker-
keuken in de wat populairdere prijs-
klasse, wat bij Stormink gekocht
wordt, is gewoon goed.
In de showroom van de Gorsselse keu-
kenstudio staan zo'n vijftien keukens
ruim opgesteld. Van hout tot kunststof
en in diverse stijlen. De keukens zijn
'aangekleed' met prachtig vormgege
ven keukenaccessoires van Rössle, zo-
als pannen, lepels, voorraadbussen etc.
Bijzonder fraai is ook een originele
tweedeurs Amerikaanse koelkast.

Welke keuken men ook kiest, de per-
soonlijke begeleiding, het advies en de
service blijven hetzelfde. Niet voor
niets is Keukenstudio Stormink in de
afgelopen zestien jaar een begrip ge-
worden. De mond-tot-mond-reclame
van de vele tevreden klanten heeft
daar zeker toe bijgedragen.

Oriënteren
Als iemand bij Keukenstudio Stormink
komt om zich te oriënteren op een
nieuwe keuken, worden eerst de diver-
se keukenmodellen getoond. Daarbij
wordt vooral gewezen op details die
een klant wellicht niet direct opvallen.
Als een klant een prijsopgave wil,
wordt bij voorkeur een afspraak met de
verkoper - tevens binnenhuisarchitect
- gemaakt om bij de klant thuis de keu-
ken op te nemen. Ook al heeft iemand
zelf al een schetsje gemaakt, laat
Keukenstudio Stormink nog graag
zien welke alternatieven er zijn. De ar-
chitect maakt dan geheel vrijblijvend
een drie-dimensionale tekening, zodat
de klant precies kan zien hoe de keu-
ken er uit komt te zien.
Is de offerte klaar, dan weet de koper
ook precies waar hij aan toe is, want al-
les wordt meeberekend. Krans- en licht-
lijsten, kranen, alles is inclusief. Wan-
neer de keuken is geplaatst, houdt de

service nog niet op. Een medewerkster
van Stormink zorgt er bijvoorbeeld
voor dat de klant goed met de nieuwe
inbouwapparatuur leert omgaan. En
mocht er onverhoopt iets met de keu-
ken zijn, dan staat er direct een servi-
cemonteur klaar.
Keukenstudio Stormink besteedt met
opzet veel tijd en aandacht aan haar
klanten. Een keuken kost nu eenmaal
veel geld en het bedrijf vindt dat haar
klanten dan ook recht hebben op die
aandacht. Er wordt goed geluisterd
naar wat de klant wil en men probeert
zo goed mogelijk aan die wensen tege-
moet te komen. De prijs/kwaliteitver-
houding van de keukens ligt gunstig
en een ontwerp kan uiteraard altijd

aan het budget worden aangepast. Een
combi-magnetron kan bijvoorbeeld
ook op een later tijdstip worden inge-
bouwd, zolang er bij de bouw van de
keuken maar rekening mee gehouden
is. Keukenstudio Stormink is aangeslo-
ten bij de ANVK (de Algemene Vereni-
ging van Keukenspecialisten), een ex-
tra zekerheid voor de klant. Bij Stor-
mink staat wederzijds vertrouwen
voorop, daarom wordt géén aanbet-
aling verlangd als een keuken besteld
wordt. En garantie? Die is bij Stormink
vanzelfsprekend.

Keukenstudio Stormink,
Hoofdstraat 25, 7213 CN Gorssel
telefoon (0575) 491452



Café-restaurant De Herberg houdt op zaterdagavond 28 december een dansavond als af-
sluiting van 1996 met medewerking van Partij en Co. Een leuke avonJfcor bedrijven, ver-
enigingen en buurten. Kortom voor iedereen. Tijdens deze avond zullen mw. Gert en Hermien
een speciaal gastoptreden verzorgen. Het traditionele nieuwjaars/eest wordt op 1 januari ge-
houden.

Monumenten in Vorden
Vorden. De vereniging "Oud-Vor-
den" belegde in hotel Bakker een
avond die geheel in het teken stond
van de monumenten in Vorden. De
heer Knibbeler van het Gelders
Genootschap, de heer Vaags na-
mens "Oud Vorden" en de Vorden
kenner bij uitstek, de heer J.v.d.
Broek, hoefden de aanwezigen er ei-
genlijk niet van te overtuigen dat de
gemeente Vorden vele panden, ob-
jekten en plekjes heeft die voor de
gehele gemeenschap van belang
zijn en daarom de moeite waard om
ze zorgvuldig te behandelen.
Het gaat niet alleen om de 44 Rijks-
monumenten en de 76 gemeentelijke
monumenten die de gemeente Vorden
nu rijk is, maar vooral ook om de com-
binatie van deze panden met de omge-
ving, of om de panden die met elkaar
een sfeer geven die men in Vorden niet
graag zou willen missen. Als het aan de
gemeentelijke monumentcncommis-
sie ligt zal het aantal gemeentelijke
monumenten worden vergroot. Voor-
stellen aan B&W om een aantal pan-
den in het gebied van Wichmond en
Vierakker op de lijst te gaan plaatsen,
zijn voorbereid. Ook in de kern van
Vorden komen volgens de commissie
nog panden voor plaatsing in aanmer-
king.

Dat er zorgvuldig met het culturele
erfgoed moet worden omgegaan was
voor de sprekers en de vele aanwezigen
geen vraag. Jammer daarom dat gekon-
stateerd werd dat de uitbreiding van
de gemeente Vorden met Wichmond
en Vierakker en dus een uitbreiding
van de gemeentelijke monumenten,
voor de raad niet heeft geleid tot de
konklusie dat er naar evenredigheid
ook meer geld voor de monumenten-
zorg beschikbaar zou moeten komen.

Toekomstige ontwikkelingen zijn
beeldbepalende dorpsgezichten. Hoe
een en ander moet worden beschreven
is nog niet geheel bepaald. Een positief
geluid is dat niet alleen "Oud Vorden"
en de gemeentelijke monumenten-
commissie zich sterk maken voor wat
de moeite van het beschermen waard
is. De Werkgroep Leefbaarheid heeft
het initiatief genomen tot een voorlo-
pige inventarisatie van wat ze noemt:
de kleine monumenten. Daaronder
worden een veelheid van kleine objek-
ten gezien die een zekere bescherming
verdienen zoals hooibergen, bakhuis-
jes, pompen, hekwerken etc. De ge-
meentelijke monumentencommissie is
blij met dit initiatief en beraadt zich
op het advies dat hierover aan B&W
kan worden uitgebracht.

Kerstshow
Willemien Steenblik houdt 2, 3, en 4
december een kerstshow vor een ieder
die wil zien wat er zoal met plantaar-
dige materialen te maken is op het ge-

bied van bloemschikken in de kerstpe
riode. Al enkele jaren wordt er een in-
spirerende show gehouden voor eigen
cursisten. De toeloop werd dermate
groot dat er naar een grotere locatie
uitgekeken is en werd gevonden bij

Biej ons
in d'n Achterhoek
Bertha van Kloosterboer's Willem strek zich de heure 's effen Hek. Foi,
zo'n vesite op zondagmaarn, aj 's zoaoterdag'saovunds late in bedde
waarn ekommen, was ok niks. At ze alles veurhen ewetn had, had ze de
Willemsens maor evraogd un wekke later te kommen. Maor jao, biej 't af-
praotn, zo'n drie wekke trugge, had ze helemaols neet an 't fees van gis-
teraovund edach.

Eur oldste zuster was viefentwintug jaor etrouwd ewes. Zoas gebruukelijk
hier in de streek wodn dat groots evierd. Un receptie, 'n warme maoltied
veur de naöste femilie en 's aovunds un grote brulfte waor Jan en alleman
biej heurn. En daordeur was 't nogal late ewodn.

Willem, den kearl van eur, was 'n lesten ewes die de zaal uutging. Dat was
altied zo at e wat meer met Schiedam had evochten dan goed veur um
was. Dan wis e van gin opholn en was e neet met te kriegen. Zodoende
was 't al kot biej twee uur ewes too zee onder de lakens waarn ekropn.

En dan now die vesite. Die Willemsens waarn altied nogal op tied. Zo goed
tien uur, half elf, he'j ze al an de poste staon. Op Willem hoeven ze neet
te rekkenen. A'j den wakker woln hemmen mos iej um wel un emmer
water oaver de kop gooien. Maor jao, dan was 't hele bedde nat en dat was
now ok neet de bedoeling.

"Alle jongens, help iejluu moeder 's un betjen".
Eur beide jongens, Peter en Dik elfen twaalf jaor old, zatn an taofel te
spöln. Zee waarnwel gewend zo now en dan 's effen biej te springe. Dat
had Bertha eur al vrog biej ebrach. Afwassen, stofzuugen en de boel op-
ruumen konnen ze jao al bes.
"'k Mot mien de heure nog doen. 'k Zal ow 't grei klaorzetn dan kon iejluu
de slagroom kloppen."
Bertha zetn eur de schale met slagroom en suuker kla'or, haaln de mixer
veur 'n dag en ging too nao de slaopkamer umme zich zelf un betjen op
te knappen.

De j onges gingen an de slag.
"De mixer dut 't neet". Peter, den technisch 'n besten was van de twee, pro-
beern dit en dat maor kreeg um neet an de praot.
"He'j um wel goed in 't stopcontact?"
Alles wier nao ezeen maor 't ding vertik 't.
"Oh wach maor", zei Pet|̂ "Ik hale de boormeschine van vader wel. Daor
zal 't ok bes met gaon". ^f
Hee nao de schure en haaln de boormeschine, de garde d'r in eprutst en
too kon 't vedan gaon.
En 't ging ok vedan.

"Schei uut, hee löp völsA| hard", rearn Dik nog maor 't onheil was al
gebeurd. Met un paar teiRi zat de halve kokken onder de slagroom en
was de schale laög.
Waz Bertha naoderhand allemaole op hef eleazen zö'w hier maor neet
opschrieven. Dat begriept de luu zelf wel, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Kerstoptreden in De Herberg
Op zaterdag 14 december zal jazz-
zangeres Mirjam Verheem optreden
in hotel-restaurant "De Herberg"
(Hengeloseweg 1) in Ruurlo.

De zesentwintig]arige Mirjam, wier ou-
ders in Vorden wonen, is in september
jongstleden afgestudeerd aan het
Koninklijke Conservatorium in Den
Haag. In hotel-restaurant "De Herberg"
zal zij samen met een pianist optre-
den, waarbij een deel van het repertoi-
re zal bestaan uit kerstmuziek.
Hoewel de opleiding van Mirjam zich
vooral concentreerde op jazz-muziek,
gaat haar interesse pok uit naar andere
stromingen in de muziek. Zo houdt ze
zich momenteel bezig met moderne
muziekprojekten en vormt ze samen
met andere dames en twee heren een
close-harmony-groep. Gevraagd naar
haar toekomstverwachtingen, ant-
woordt Mirjam dat het haar amibitie is
om landelijk bekendheid te verwerven
met bovengenoemde groep.
Tijdens het optreden van Mirjam zal
een gastronomisch vier-gangenmenu
worden geserveerd. Voor reserveringen

of inlichtingen kan men bellen: hotel-
restaurant "De Herberg", telefoon
(0573) 45 21 47. Zie ook advertentie in
dit blad.

Pension-Kampeerboerderij 't Olthof
aan de Dennendijk 12. De show kan nu
ruimer worden opgezet zodat meerde-
re belangstellenden ontvangen kun-
nen worden.
Zie advertentie.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE



GEMEENTE
VORDEN

BELASTINGVERORDENINGEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 27 november 1996 voor
een ieder ter gemeente-secretarie kosteloos ter
inzage ligt:

A de "Tiende en de Elfde wijziging van de rechten-
verordening 1993".

B de "Zesde wijziging van de verordening rioolrech-
teverordening 1993".

C de "Achtste wijziging van de verordening afval-
stoffenheffing 1993".

D de "Zesde wijziging van de verordening onroe-
rende-zaakbelastingen 1993".

De wijzigingsverordeningen zijn vastgesteld bij beslui-
ten van de raad van de gemeente Vorden d.d. 29
oktober 1996.
De besluiten treden in werking op de achtste dag na
die van de bekendmaking.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opne-
ming van de besluiten op 27 november 1996 in het
register "Vastgestelde belastingverordeningen". Een
ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag
aan rechten een afschrift krijgen van de genoemde
besluiten.

De onderstaande aanpassingen zijn in de "Tiende wij-
ziging van de rechtenverordening 1993" opgenomen:
1. De tarieven voor het gemeente-archief zijn uitge-

breid en gewijzigd.
2. De bepalingen inzake de toeristenkaarten zijn ge-

schrapt als gevolg van de introductie van de Euro-
pese identiteitskaart.

3. De tarieven voor een vergunning op grond van de
Drank- en Horecawet zijn verhoogd.

4. Wijzigingen in verband met het vervallen van
Winkelsluitingswet 1976 en de invoering van de
Winkeltijdenwet.

In de "Elfde wijziging van de rechtenverordening
1993", de "Achtste wijziging van de verordening afval-
stoffenheffing 1993", en de "Zesde wijziging van de
verordening rioolrechten 1993" zijn de tarieven ver-
hoogd. De inzamelingsregeling voor het bedrijfsafval
eindigt per 1 januari 1997. De bepalingen voor de rei-
nigingsrechten zijn in de "Achtste wijziging van de
verordening afvalstoffenheffing 1993" geschrapt. ^^

In de "Zesde wijziging van de Verordening onroe^
rende-zaakbelastingen 1993" is het tarief voor elke
volle f 3.000,— van de waarde in het economische
verkeer gewijzigd in een tarief naar elke volle f
5.000- van de waarde in het economisch verkeer.

De besluiten liggen ter inzage bij de sector
(kasteel).

Vorden, 27 november 1996
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.
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van 10,25 voor

mmiiiill
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een heerlijk taartje met room en
vruchten op een bodem van kwarkdeeg

nu

heerlijk meergranen en zadenbroodje

nu per stuk

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

Koopsom van f 11.516,- wordt f 78.913,-!
Door de koppeling aan de Amsterdamse \K.\-

index (gemiddelde stij<jin«j [KT jaar van 13,6% sinds

19K3)* plus een extra rendement van 10% daar bovenop

hij een looptijd van 15 jaar groeit uw koopsom als kool.

Samen met /witserleven kunnen wij u dit lantas-

tiselie aanbod doen. t:w koopsomstortmg is, /.oals u

weet. llseaal aftrekbaar: f 5.758,- voor iedereen, liet dub-

bele f 11.516.- voor gehuwden en samenwonenden.

Kijk in bijgaand staatje wat u wilt investeren, u /.iet

dan meteen bij welke stijging van de \K\ u \\elk eind-

kapitaal krijgt!

Stuur de coupon in of bel ons en vraag ook naar

on/e andere koopsommen /.oals de Belegkoopsom

waarbij u zelf kunt beleggen in beleggingsfondsen

tegen een zeer hoog rendement of de l'riv ilege

koopsom waarbij uw eindkapitaal tot op de gulden

volledig gegarandeerd is.

* Itcsultatcn uit lift vcrlrdrn /.ijli i;«'«'n ^arantir \oor ilr toekomst.

Eindkapitalen*van dr Al
hij «-CM looptijd \

hkg

l 2.500,-

f 5.000,-

1 5.758,-
f 7.500,-

f 10.000,-

1 11.516,-

Opbrengst 'nu
jaarlijkse slij^

9.()92.-

I9.:{»2,-

22.321,-

2<>.(»7k-

:5n.766.-
Pk6l,V

\ Kxtra koopsom
in 17) jaar.

lusid l ( » " ' o i - \ t r .
lij; van tic \l',\

10" n

12.955,-

25.') 12.-
29.«:{'>.-
:jaK67.-
5I.82K-
59.680,-

I L i j «'«'11

I7.1.U.-

:vk2():{.-
:w..ir>6.-
51..Wk-

(»n.52k-
78.913.-

* Vanbieding geldig gedurende nm/drr l<( ( ) (> .

Stuur mij meer inlorinatic OV«T u\\ koopsommen.

Makelaars- / Assurantiekantoor

Antwoordnummer 20J
7250 ZX Vorden f

Tel. (0575) 55 15 31

Naam:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.nr.:

l'a \n r.:

l w koopsom: f.

l u Irrftiul: Looptijd: jaar.

In portvrije envelop naar ons EUltWOOrdnr. opsturen.

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIjDING

Nu weer in de verwarmde marktkraam

2 bos Snijbloemen naar keuze 8,95

2 wintercyclamen 9,95
hyacinthen pot 4,95

DE VALEWEIDE bloemen
NEDERLANDSE KANKERBESTRI|DING/KWF,
SOPHIALAAN 8, 1075 BR AMSTERDAM.

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrïf- glas in lood atelier
1 dl££lwfS»V

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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



Ook dat is Albert Heijn
met verrassingen alsof we Sinterklaas zelf zijn

MAGERE RIBLAPPEN kilo 8,98
UNOX MAGERE ROOKWORST 250 gram _ 1,44

GOUDSE JONG BELEGEN KHO 9,90

AH SINAASAPPELSAP

AH BOERENKOOL diepvries 450 gram

AH KNIPBROOD bruin en wit, 800 gram_

1,19
0,79
1,79

REMIA AMERICAN
FREAK SAUCE 500 gram

CHICO NAVELSINAASAPPELS 2 kilo

1,00

2,99

AH AMANDELSPECULAASBROKKEN
300 gram l j i W

AH TOILETPAPIER 12 rol 4,99

ch Alb©rt HOI] II Hengelo (Gld.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo verzorgt ook graag uw kerstpakketten

••
•

•
•

•

—•
1_•
• ••

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGE-
MENE WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden,

ligt vanaf 29 november 1996 gedurende 4 weken ter in-
zage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres>

woonplaats:

Rouwen Beheer b.v.
Postbus 56

7250 AB Vorden

adres van de inrichting: Handelsweg 11 te
Vorden

om: een uitbreidingsvergunning
voor een metaalconstruc-
tiebedrijf

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

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

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

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

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

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 10 januari 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen
6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 26 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 34 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

Met uw hulp
redt hij het!

cvïttett tttirttte

vanaf maandag 2 december 13.30 uur

GRANDIOZE OPRUIMING
De prijzen gaan half door (uitgezonderd beenmode + sokjes)

Blazer

Gilet

Pantalon

Rok

Blouses v.a.

Nog meer koopjes:

nu

nu

nu

nu 109,95 Ketting doublé 3&££r nu 40,-
' <J ' 7

74,50 Ketting doublé -59̂ 5" nu 30,-

74,50 Armband doublé 3̂ 05" nu 20,-

59,95 Armband doublé 24^5" nu 12,50

35,-

mode oorbellen

sjaals

div. panties

heren sokken

haarknippen

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

5,-
5,-
3,50
5,-
3,50

Demi Byou
Zutphenseweg 8, Vorden, tel. (0575) 55 37 85
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Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan a l le merken onder Ljarantie

Autoglasservice

Lccnr/u/o ryra/is c/r.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHKN
( ind . terrein Revelhor§t)
v (0575) 52 28 16

BDVAG

Monuta
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra-gas-sanitair-water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

Sint-aanbiedingen

Oh... kom maar 'ns kijken!

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN
Lekker voordelig en calorie-arm

in wel 30 soorten en al vanaf f OyOw

DIT WEEKEND

PEPERNOTEN VLAAI
Goed voor 12 royale punten
op recept van Zwarte Piet

voor de Sint prijs f 14j95

Goed gevulde
APPEL-KRUIMEL VLAAI

Royaal gevuld met verse appels

Sint schiet uit z'n slof voor f 14,5O

NIEUW!

ROOMBOTER-SPECULAAS
CAKE

Proef onze heerlijke boter-amandelstaven en
gevuld speculaas met 1OO% amandelspijs

Alles van één kwaliteit, nl. de beste.
Elke dag vers van de Echte Warme Bakker, dét proeft U!

Zie ook onze dagaanbiedingen.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN

Giro
625.000

Vraag om info: postbus 850,
3800 AW Amersfoort

Facturen

DRUKKERIJ
WEEVERS

NOVEMBER
Iedere dag:

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

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 Dorpscentrüm

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
14 Kerstmarkt
16 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
16 Vrouwenclub Medler, Kerstfeest
17 Adventsconcert Sursum Corda en

Vordens Mannenkoor in Chr.
Koningkerk

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

Sursum Corda
De malletband van de christelijke mu-
ziekvereniging Sursum Corda heeft af-
gelopen zaterdag deelgenomen aan
het podiumconcours in Hoogezand. De
malletband onder leiding van instruc-
teur Harry Klassen kwam uit in de eer-
ste divisie met de werken Perfect
Timing en Mexican Medley. De jury be-
oordeelde het gebodene met 80 pun-
ten. Dit was goed voor een eerste
plaats. Eenmaal terug in Vorden werd
de malletband in het Dorpscentrum
muzikaal opgewacht door het orkest
van Sursum Corda.

Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AAWB/ED/WGÊW VAN MAANDAG 2Srt1 TW ZAT£f)DAG 3W11 K&6

ONZE VLEESTÖPPERS;

MAGER RUNDERGEHAKT

HAMLAPJES

VARKENSFRICANDEAU

BAMI-/NASIVLEES

1000 gram van 13,90 voor 8,98

1000 gra™ 15,90 voor 11,90

500 grJK 8.95 voor 6,95

1000 gram van 13.90 voor 9,90

UIT ONZE GROENTE-EN FRUnrAFOELJN6:

SPERZIEBONEN

KIWI'S OP SCHAAL

PANKLARE BOERENKOOL

500 gramW2,98 voor 0,98

a plm. 1000 gr. van 3.98 voor 2,50

zak a 250 gram van 1.98 voor 0,98

VÖÖRUWÖNTBUT:

GESNEDEN TARVO MOUT ! 800 jramvan 1.99 w«

MEERGRANENBROODJES 6 stuks nu««
1,29
1,98

UERCÊEB KAAS VERS VftN HET MIS
1 KIIO 8ELE6EN KAAS «p 12.88w 10,98

STEGEMAN BOTERHAMWORST
(zuurstofarme verpakking)

100 gram van 1,39 voor 0,83

Onze A-merkencampagne
(u moet wel in het bezit zijn van de GRATIS Edah-canf)

A Bee SELLERIESALADE

BUYS NEGERZOENEN

BONA HALFVOL
FRISTI DIV. SMAKEN

Uit de diepvries:
IGLO PIZZA CROSSA

(50% korting)
200 gram, met card van 1,98 voor 0,99

(35% korting)
9 si. per doos, met card van 1,49 voor 0,97

kuipje i 500 gr, met card van 2,09 voor 1,25

(35% korting)
1000 ml., met card van 1,99 voor 1,29

(35% korting)
300 gram, met card van 4,29 voor 2,79

EXTRA MN8IEBIN6

6RAND CENTRAL BLOUSES
met de kleuren lichtgrijs, lichtgroen, lichtroze in diverse maten

van 34,95 voor 24,95

Denkt u aan uw volle spaarkaarten?
Voor informatie zie de folder bij de vitrinekast

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.



Metamorfose bij Dijkerman Adventsdienst
Op de eerste zondag van de advent is er
's avonds een oecumenische advents-
dienst van de Raad van Kerken. De
dienst zal worden gehouden in de
Gereformeerde Kerk. De voorganger is
dominee H. Westerink en er is muzika-
le medewerking van het 30 plus koor
onder leiding van de heer F. Smeets.
Het orgel zal worden bespeeld door de
heer J.G. Meeske. Aan de dienst zullen
ook leden van de liturgische commis-
sie van de Raad van Kerken hun mede-
werking verlenen. Iedereen is van har-
te welkom.

Gezinsdienst

De winkel van Dijkerman heeft een complete metamorfose ondergaan. Afgelopen woensdag hield de bloemist aan de Zutphenseweg een open
huis. ledereen kon tijdens deze vond de metamorfose met eigen ogen bewonderen.

Buurtvereniging De
Veldwijk viert
12,5 jarig bestaan
Buurtvereniging De Veldwijk vierde vo-
rige week donderdagavond haar 12,5
jarig bestaan op camping De Goldberg.
Hier bood het bestuur alle leden van de
buurtvereniging een receptie aan.
Naast een optreden van troubadour
Gery Groot Zwaaftink was er een ac-
cordeonistenduo. Het bestuur had voor
deze avond een verrassing in petto aan-
gezien de drank gedurende het eerste
gedeelte werd aangeboden door De
Golberg. Bakker Gerard Berendsen van
de Dorpsstraat zorgde voor gratis ge-
bak.
Buurtvereniging "De Veldwijk" werd
om precies te zijn op 21 mei 1984 op-
gericht. De initatiefnemers waren
Wim Heutink, Johan Norde en Jaap
Korenblek. Het drietal zat in het voor-
jaar van 1984 in de keuken van de fa-
milie Norde - die toen nog aan de Oude
Zutphenseweg woonde - en bespraken
het plan om een buurtvereniging op te
richten. Er werd een kaart van de ge-
meente Vorden bij gepakt en een globa-
le grens getrokken wat zo ongeveer de
Veldwijk was. Vervolgens ging er een
brief de deur uit naar alle adressen in
dit gebied om te kijken of er wel ge-
noeg animo was voor het oprichten
van een buurtvereniging. Tijdens een
vergadering op 21 mei 1984 werd het
eerste bestuur gekozen van "De
Veldwijk".
Dit bestuur werd gevormd door Johan
Norde (voorzitter), Willem Klein
Bramel (secretaris), Wim Huetink (pen-
ningmeester) en de leden Jaap Koren-
blek, Free Klein Nengerman, Dinie
Groot Jebbink en Gerda Hissink. In de
afgelopen twaalfeneenhalf jaar heeft
het bestuur van de vereniging diverse
•activiteiten georganiseerd met als
hoogtepunt het jaarlijkse buurtfeest.

Zondag l december - de eerste zondag
van de Advent - is er weer een gezins-
dienst in de Dorpskerk. Dominee
Jonker uit Epse hoopt in deze dienst
voor te gaan. Het thema van de dienst
is "Geen leedvermaak, maar verdriet"
naar aanleiding van de tekst uit 2
Samuel l vers 1-16. David hoort dat ko-
ning Saul en zijn beste vriend
Jonathan om het leven zijn gekomen.
Denkt hij nu: De een zijn dood is de an-
der zijn brood? Nee, als dat zo was had
David zelf al eerder het heft in eigen
hand kunnen nemen door Saul te do-
den. Bijvoorbeeld in de grot waar hij
heel erg dicht bij Saul was en zelfs een
stuk van de mantel van de koning af-
gesneden heeft. David heeft gewacht
tot God de tijd gekomen achtte dat hij
koning mocht worden. David werd ver-
drietig én scheurde zijn kleren toen hij
hoorde dat Koning Saul en Jonathan
dood waren. Hij wist dat het kwaad
niet het laatste woord heeft. Hoe ging
David om het het verdriet om het ver-
lies van zijn vriend en de koning? En
hoe gaan wij om met verdriet na ver-
lies?

Bomenbelaqi Vrouwenclub Mecjkr Collectes
Bomenbelang Vorden houdt op maan-
dag 2 december een bijeenkomst in ho-
tel Bloemendaal aan de Stationsweg.
De avond staat in iMt teken van de ge-
zondheidstoestand^h de Amerikaan-
se eik bij het WV-kantoor en het ge-
meentelijke kapplan 1996-1997.

Maandagavond 18 november was de
heer Poorterman uit Zutphen te gast
bij de Vrouwenclub Medler. Hij kwam
vertellen over zijn werk als gevangen-
bewaarder. Nadat er er vej^ttiillende
vragen waren beantwoor^^erd de
avond besloten met een dankwoord
van de voorzitter.

De opbrengst van de collecte voor het
Diabetes Fonds Nederland heeft in de
gemeente Vorden een bedrag van f
7.636,80 opgeleverd. Verder werd er in
de week van 27 oktober tot 2 november
een colllecte gehouden van de Neder-
landse Brandwonden Stichting. Deze
collecte leverde een bedrag van
f4.333,65 op.

Hoofdprijs voor mevrouw Pardijs

Geslaagd
Onlangs slaagde aan de Academie voor
Tandheelkunde te Amsterdam onze
oud-plaatsgenoot Rik de Gruijter.

In september presenteerde de Stichting Landelijke VW Geschenkenbon zich met een een paginagrote publicatie in de huis aan huis bladen
aan het Nederlandse volk. Ook Weekblad Contact drukte de pagina in al haar edities af. In deze publicatie was ook een prijsvraag opgeno-
men in de vorm van een woordzoeker. Daarop kwamen duizenden reacties binnen. Op zaterdag 23 november bleek dat de hoofdprijs was ge-
wonnen door Mevrouw J. Pardijs-Tuller van de Dellle 4 uit Vorden. Uit handen van directrice Jopie Wullink ontving ze WV geschenkenbon-
nen ter waarde van duizend gulden plus een bloemetje. Voor de overgelukkige winnares (74) was het dubbel feest. Haar zoon Bertus vierde
namelijk op deze dag zijn zilveren bruiloft. Aan de prijsvraag had zij overigens nooit meer gedacht. Laat staan aan de hoofdprijs.



Zwarte
Pieten-
orkest
Zaterdag 30 november zal in het
centrum van Vorden de St. Niko-
laas-sfeer extra worden verhoogd.
Een Zwarte Pieten-orkest zal dan
via ca. 11.00 tot 16.00 uur op di-
verse lokaties muziek en liedjes
spelen!

POELIER N. VAN HUNEN M
Dreiumme 53, Warnsveld ^^s^

Tel. (0575) 52 25 94 2̂.1

G E L D I G VAN D O N D E R D A G T /M

KON IJ NACHTERBOUT
WILD OF TAM, PER KILO

HAZEPEPERVLEES
VAN ACHTERBOUT, PER KILO

KALKOENROLLADE PER KILO

UIT ONZE GRILL

2 KIPPEN
1 KIP ^

W O E N S D A G

13,95

25,00
10,00

10,95
, 6,50

WAARDEBON

KIPFILET per kilo 13,95
Tegen inlevering van deze bon f 3,- extra korting

U W P O E L I E R

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575)55 1012

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

KOM JE SCHOEN
ZETTEN BIJ
WELKOOP!

Sinterklaas is weer terug in ons land...
Daarom nodigt Welkoop jullie uit om op 30 november 0

je schoen te komen zetten in de Welkoopwinkel.
Op 4 december tussen 14.00 en 16.00 uur kun je, samen

met je ouders, je schoen weer ophalen en dan
'oh, kom er eens kijken'!

Vermeld wel je naam, adres, woonplaats en leeftijd
bij je schoen.

mm DEGI'euaDE GROEN EN DOEN WINKEL VORDEN

Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83

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.

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

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad
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t winkeltje in brood en banket

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

Maak uw wonen
gezelliger

met sfeervolle
verlichting

(ook voor losse kappen)

Hoek Raadhuisstraat/Banninkstraat
Hengelo (Gld.) - Telefoon (0575) 46 12 15

E L E K T R A

C A D E A U S

H U I S H O U D
J

'Zeg Piet, die goede kwaliteit vloer-
bedekking en gordijnen, komen die
helemaal uit Spanje?9

Nee Sinterklaas, die koop ik gewoon bij De Wonerij,

Ze hebben daar alle bekende merken in huis.
Daar heb je zoveel keus en zo'n goede service.

En weet u, Sinterklaas, ze hebben daar ook nog al die

leuke

cadeaus in de cadeauhoek!
Een héél goed adres voor veel woonplezier!

)E WONERIJ
v/h Ankersmit

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



V o c tb ci l
WVorden
Vorden Al - Wolfersveen Al; Witkam-
pers BI - Vorden BI; Vorden B2 - Labor
BI; Vorden Cl-ABS C3.

Vorden l -Vaassen 1; HSC 21 3 -Vorden
2; Halle 2 - Vorden 3; Vorden 4 -
Wilkampers 5; Vorden 5 - Brummen 4;
Socii 4 - Vorden 6.

SVRatti
Uitslagen jeugd: Longa '30 B3 - Ratti BI
4-3.
Programma zaterdag 30 november:
Socii Al - Ratti Al; Ratti BI - Sp.
Eibergen B2; Ratti Cl - Oeken Cl; Ratti
5 - Zelos 6.
Programma zondag l december:
Ratti l - H. en K 1; Ratti 2 - SHE 5;
Hercules 3 - Ratti 3.

Socii
Programma: Diepenheim C - Socii C;
Socii A - Ratti A; Ruurlo l - Socii l; Socii
2 - Vios B 3; Steenderen 3 - Socii 3; Socii
4 - Vorden 6; Warnsveldse Boys 4 - Socii
5; Socii 6 - LZC 7.

Bridge
Bridge club Vorden
Uitslagen maandagavond 18 nov. 1996:
1. dms Hendriks/van Bark 68,4%; 2. me
vr. Rossel/hr. Van der List 65,3%; 3. Ep.
Vreeman 58,3%.

Bridgeclub BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 20 november
1996
Groep A: 1. den Elzen/Hissink 68.7%; 2.
Smit/Kloosterman 57.6%; 3. mv/hr.
Scholten 53.6%.
Groep B: 1. v.d. Vlugt/Gille 62.6%; 2. de
Bie/Harmsen 55.4%; 3. Brinkman/Hart-
man 54.5%.

Volleybal
Dash heren l
Zaterdag was DSC l de tegenstander
van Dash. Vorig jaar had Dash twee
keer kansloos met 3-0 verloren. Dit sei-
zoen echter waren al veel punten be-
haald, dus men rekende op één punt of
meer.
De eerste set verliep zeer voorspoedig,
omdat DSC erg veel moeite had met
het verwerken van de lastige service
van spelverdeler Richard Bijenhof. Hij
zette Dash in een servicebeurt op een
6-0 voorsprong, en in zijn tweede servi-
cebeurt bracht hij de score op 12-7.
Dash gaf deze voorsprong niet meer uit
handen en won de set met 15-7.
De tweede set leek aanvankelijk goed
te verlopen, want de Vordense heren
namen een 4-3 voorsprong. De fase
daarna was van de kant van Dash ont-
stellend zwak, waardoor DSC de kans
kreeg een 12-8 voorsprong te nemen.'
Dash kwam nog terug tot 12-11, maar
verloor de set met 15-13.
In de derde set walste Dash over de he-

ren uit Diepenveen heen. De eindstand
in deze set was 15-4, en Fokke Voerman
en Sander Spaarwater scoorden in deze
set weer veel punten.
Tot Dash de 11 punten bereikte speelde
het goed en geconcentreerd. Op de
stand 11-2 voor Dash ontstond er een
onbegrijpelijk zwakke periode. Zowel
de spelverdeling als de aanval lieten
het afweten, waardoor DSC zich op ka-
rakter terug in de set en in de wedstrijd
vocht. Mede door het goede aanvals-
,werk van de buitenaanvaller van de hè
ren uit Diepenveen won DSC met 15-11.
Zo kwam het dus aan op een vijfde set
met het rallypointsysteem. Dash begon
niet zo goed, maar halverwege nam
het het initiatief en stond vrijwel de
hele set één punt voor. Aan het einde
van de set echter zorgden twee per-
soonlijke fouten voor een voorsprong
voor DSC, waardoor het de set won met
15-13 en de wedstrijd met 3-2.
Dit betekent dat Dash een punt be-
haalde, waardoor het nu 8 punten
heeft uit 8 wedstrijden. Op 21 decem-
ber speelt Dash pas in Vorden tegen
Heeten l gespeeld.

Dammen
Dostal Vorden - RDG/DIO Den Haag
14-6.
Na twee moeizame wedstrijden heeft
het eerste team van Dostal weer een
soepele 14-6 overwinning behaald op
RDG Den Haag. Door de overwinning

handhaaft Dostal l zich op de tweede
plaats in de Nationale hoofdklasse
dammen.
Hendrik van der Zee trof RDG's topspe-
ler Fred Ivens. Van der Zee kreeg groot
voordeel, maar een door hem uitge-
voerde combinatie leverde echter niet
meer dart remise op (1-1). Nina
Jankovskaj zorgde voor de eerste winst-
partij na een plakker (3-1). Henk
Ruesink hield Evert Bronstring op re-
mise. Bronstrings strategie was geba
seerd op het profiteren van eventuele
tijdnood, maar deze strategie mislukte
volledig. Ruesink von een schijfje en na
een afwikkeling resteerde een voorde
lig remise-eindspel (4-2). Ook Johan
Haijtink speelde remise (5-3) en Henk
Grotenhuis vergrootte de voorsprong.
Na opruiming van de vijandelijke lin-
kervleugel kon Grotenhuis vanaf het
achterveld doormarcheren naar dam
(7-3). Eddy Budé boekte een moeizame
remise (8-4) en Henk Hoekman zette
zijn goede stand om in winst.
Vanaf het kerkhofveld liep de voorpost
steeds verder door tot uiteindelijk de
damlijn. Daarna kon Hoekman de te
genstander succesvol beletten ook dam
te halen (10-4).
Gerrit Wassink had weliswaar een goe-
de stand opgebouwd, maar door een
rekenfout in tijdnood raakte hij par-
does een schijf kwijt. Hij kwam met re
mise met de schrik vrij, maar zijn te
genstander miste onderweg wel een
winnende afwikkeling. (11-5).

Derde dagboek van Karin Wullink vanuit Amerika

"Eigenlijk gebeuren hier best wel schokkende dingen"
Op woensdag 14 augustus vertrok Karien Wullink voor een
jaar naar Amerika. De 17-jarige Vordense scholiere zal in de ko-
mende maanden een dagboek gaan bijhouden van haar ver-
blijf in Californië. Eind oktober ging ze achterlR computer zit-
ten en schreef haar derde bijdrage voor Weekblad Contact.

Hallo Vorden! Ik weet niet hoe het daar
in Nederland zit, maar na de hittegolf
van vorige week lijkt het hier weer wat
af te koelen. En deze keer wat verder
dan de vorige keer. De morgens zijn vrij
koud en hoewel sommigen nog steeds
in een hemdje lopen verkies ik een
trui. Maar overdag is het heerlijk.
Lekker zonnetje, een zacht briesje af
en toe. Eigenlijk een beetje vergelijk-
baar met een fijne, warme zomerdag
in Nederland. In de pauze gaat de trui
dan ook lekker uit en liggen we heer-
lijk in het gras te zonnen. Wat een le-
ven! Maar... ik wil nu even niet over dat
heerlijke leven - mijn heerlijke leven -
schrijven. Sinds ik hier ben, heb ik al
aardig wat gezien dat niets met een
heerlijk leven te maken heeft. Eigenlijk
best schokkend dingen. Dingen die je
normaal leest in de krant, die je wel
eens ziet in Amsterdam of in een grote
stad in je vakantieland. Dingen die je
ziet op televisie, in reportages. Dingen
die eigenlijk best ver van je afstaan. Als
je er van hoort, als je het ziet op t.v.
voel je iets van medeleven, maar het
voelt anders als de afstand tussen deze
dingen en je huis ineens stukken klei-
ner wordt. Waarschijnlijk kijk ik er an-
ders tegen aan dan een exchange-stu-
dent uit een stad als Amsterdam, maar
ik, als Vordenaar, ben toch eigenlijk
weinig gewend.
Voor het vak Government moeten we
dit semester 8 uur Community-Service
verrichten. Dat wil zeggen vrijwillig
iets doen waar je je eigen geest mee
verreikt. Werken in een ziekenhuis is
een goed, maar ook doorsnee voor-
beeld. En wij - Mandy, haar vriendin-
nen Lupita en Alis en ik - wilden niet
doorsnee zijn.
Lupita en Alis wonen in een wijkje met
kleine huisjes en een niet-geasfalteer-
de weg. Hun huizen zien er heel netjes
uit: schoon, net tuintje enzo. Maar je
kunt zien.dat de wijk over het alge-
meen een arme wijk is. Mandy had het
plan om 2 buur-kinderen mee uit eten
te vragen als zijnde community servi-

ce. Dat vonden Alis en ik een goed idee,
maar Lupita niet|̂  Mandy, Alis en ik
besloten het dan^raar met z'n drieeën
te doen en Mandy zou naar het huis
gaan om de moeder te vragen. Toen ze
terug kwam, was Alis van gedachte ver-
anderd (Alis doet altijd alles hetzelfde
als Lupita). Natuurlijk konden we die
vrouw nu niet meer gaan vertellen dat
het hele feest niet door zou gaan, dus
gingen Mandy en ik maar met z'n
tweeën. Het huisje was slecht onder-
houden: de muren die wit horen te zijn
waren meer grijs; de luiken rot en het
tuinhek functioneerde niet zoals het
zou moeten.

Er kwam een vrouw naar buiten van
een jaar of dertig. Slierterig, onver-
zorgd haar viel over haar schouders. Ze
droeg geen make-up en haar kleren wa-
ren smerig. Achter haar stonden twee
kinderen. Een jongetje van vijf en een
meisje van twee. Het jongetje zag er
vrij netjes uit: schone kleren, z'n blon-
de haar schoon en gekamd. Het meisje
daarentegen was erg vies. Haar ge-
zichtje was besmeurd met iets kleve-
rigs en je kon zien dat ze in de modder
had gespeeld (die dag of de dag ervoor).
Haar haar was vet, vies en ongekamd
en ook haar Weertjes waren niet veel
anders. De moeder verwelkomde ons
hartelijk. Ze praatte enthousiast - of -
eigenlijk nerveus met haar kinderen
en vroeg ondertussen of ze de kleertjes
van Amber, het meisje, niet hoefde te
veranderen. Maar tegen die tijd was
weg gaan het enige dat Mandy en ik
wilden. De moeder vroeg of ze echt
niets hoefde te betalen. Toen we zeiden
dat wij daar voor zouden zorgen dank-
te ze God. Ze dankte Hem voor het feit
dat dit haar over kwam; dat ze een
paar uur rust had. Ze kende ons niet en
ze gaf haar kinderen zomaar mee. Ze
vroeg geen telefoonnummer of iets,
daar moesten wij naar vragen.
Toen Amber vroeg of haar schoentjes
uit mochten, moesten we haar moeder
zo ongeveer beloven dat ze aan zouden

blijven. Onderweg waren de kinderen
druk aan het praten. Oliver althans. Ze
waren nog nooit uit eten geweest. O ja,
wel eens naar de MC Doi^ds, maar
nog nooit naar Chuck E^peese. Wij
vertelden hen dat Chuck E cneese heel
erg leuk is, met allemaal speelgoed en
andere kindertjes enzo. Ze hadden er
veel zin in en naar 15 minuten begon
het gezeur "zijn we er al litfia" al. Na
dat nog 15 minuten te hé^^n aange-
hoord, waren we er eindelijk. Ik was
zelf nog nooit bij Chuck E Cheese ge-
west, dus ook ik keek m'n ogen uit.
Er was een mens-grote-poppen-show in
de eetzaal, er waren heel veel kinder-
gokspelletjes waar je een kwartje in
moet gooien en leuke prijsje mee kan
winnen. We bestelden een pizza en ter-
wijl we aan het wachten waren, keken
we naar de show.

De show was erg leuk, maar het was
moeilijk om de kinderen op hun plaats
te houden. Ze wilden alles tegelijk
doen en de pizza was helemtial niet be-
langrijk voor hen. Eindelijk was de piz-
za op en konden we gaan spelen. Er
was een ballenbak met een glijbaan er-
in enzo. Dat was natuurlijk fantas-
tisch, maar de schoentjes moesten wel
uit volgens een groot bord boven de
bak.
Terwijl de kinderen stonden te popelen
om er in te gaan, besloten wij dat de
schoentjes maar gewoon uit gingen en
dat we wel zouden zien hoe erg het zou
zijn. Amber was erg blij dat ze van de
hare verlost was. Wij waren daar iets
minder blij mee. Haar voetjes waren
erg vies en haar nageltjes ongeknipt
met zwarte randjes. We namen haar
dus maar weer mee naar het toilet,
waar we al eerder waren geweest om
haar handjes en gezichtje te wassen.
De daarop volgende twee uren was het
lastig om ze in de gaten te houden; ze
hadden de grootste pret en renden van
de ene kant van het restaurant naar de
andere.
Op de terugweg vielen ze allebei in
slaap. Wij waren ontzettend voldaan
en hadden het gevoel dat we echt iets
goeds hadden gedaan. Bij hun huis
aangekomen liet hun moeder ons bin-
nen. Ze was ons erg dankbaar en knuf-
felde ons.
Het was een vreemde, nieuwe ervaring.
Een ervaring die je rijker maakt en die

ik zeker niet had willen missen. Er is
zoveel in de wereld waar je van weet,
maar wat je nog nooit echt van dicht-
bij ervaren hebt. Amerikanen zijn veel
opener dan wij Nederlanders. Ze delen
veel meer met elkaar.
In het vak Government komen er nog
wel eens persoonlijke verhalen naar vo-
ren. De een vertelde over haar vriendin
die door een dronken autobestuurder
werd dood gereden. De bestuurder
dacht dat hij een rendier had aangere-
den en reed door. Een ander verteld
over zijn strijd tegen de kanker die hij
heeft en weer een ander vertelde dat ze
een paar weken geleden weg liep van
huis om haar ouders duidelijk te ma-
ken dat ze niet met hen wil leven op de
manier die ze leven. Haar ouders vin-
den het gezellig om met elkaar stickies
in de huiskamer te roken.

Voor Drama moesten we een gevoel
weergeven in de klas. Om de beurt
kwam er een leerling naar voren om in
5 minuten zijn of haar verhaal te ver-
tellen en de klas te laten voelen wat
hij/zij voelde op dat moment. Ik vertel-
de hoe ik me voelde toen m'n konijn
dood ging. Iemand anders vertelde hoe
gelukkig ze was toen ze een auto voor
haar verjaardag kreeg en Hoe vertelde
hoe hij zich voelde toen z'n vriend door
een andere tiener op straat werd dood-
geschoten.
Gisteren is er 20 km verderop een
vrouw dood in haar huis gevonden. Ze
lag daar al 2 weken, vermoord door
haar man en al die tijd, 14 dagen, zaten
haar 3 kinderen in de kamer naast
haar. Dit is erg bizar en ook wel wat
naar de extreme kant, maar zoiets lees
je hier vaak wel drie keer per week in
het regionale dagblad.
Natuurlijk heeft heeft Nederland ook
z'n gekken. Toch heb ik het gevoel dat
er in Amsterdam minder van dit soort
dingen gebeuren dan in de omgeving
Rocklin en Roseville: doodnormale,
middelgrote plaatsen. Maar misschien
staat Amsterdam gewoon te ver van me
af om te weten wat daar allemaal ge-
beurt. Of misschien ben ik nu ineens
meer geïnteresseerd in het dagelijkse
nieuws. Ik weet het niet. Ik weet wel
dat ik hier niet de krant hoef te lezen
of naar het nieuws hoef te kijken om
dit soort dingen op Je vangen. Het
komt gewoon aanwaaien.



Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au tocad-tekenaars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-uordcn bv
plavuizen — natuursteen —wandtegels — sanitair

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

U ZIT ER WARMPJES BIJ
maar ook veilig en koel met onze

ROLLUIKE
in diverse kleuren, op maat

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 vnjdag van 0730-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur,

zaterdag van 09.00-13.00 uur

•m " l

Het wordt nu tijd voor
energiebesparende rolluiken
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Rolluiken komen steeds
meer in de belangstelling.
Logisch, want rolluiken
doen veel meer dan alleen
maar energie besparen,
rolluiken bieden beseher-
ming tegen:
• Regen, wind en sneeuw
• Warmte, zonlicht
• Geluidsoverlast
• Inkijk
• Glasbreuk en inbraak
Bovendien staan
rolluiken gezelliger dan
u denkt.

Zutphenseweg 24
Tel. 0575 - 551514

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!
Wanneer u rolluiken
koopt bij Helmink
krijgt u de prijsopgave
helemaal gratis!
Een telefoontje is vol-
doende. Wij nemen bij
u thuis de juiste maat
op en geven u meteen
de prijs. U zult zien,
het is voordeliger dan
u denkt

HELMINK
meubelen | . \V. Hagemanstraat 3

M_ Tel. 0545 - 474190
_ • — — — •• — — •! l

'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
11 nov. t/rr

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

de week van: maandag
i zondag 17 nov. 1996.

hoort een en een
streefver- totaal
bruikvoor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 3-1V96
van: van:

26 m3

33 m3

40 m3

46 m3

53 m3

60 m3

66 m3

73 m3

79 m3

86 m3

93 m3

99 m3

109 m3

119 m3

129 m3

139 m3

149 m3

166 m3

182 m3

199 m3

43 m3

54 m3

65 m3

76 m3

87 m3

98 m3

108 m3

120 m3

130 m3

141 m3

152 m3

163 m3

179 m3

195 m3

212 m3

228 m3

244 m3

272 m3

299 m3

326 m3

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

GAMQG
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

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 WONER J
v/h Ankersmit

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

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

•
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S^ ƒ De Univé
Ziektekostenverzekering Nieuwe Stijl

Op maat voor ü gemaakt

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

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 1 2 Deventerweg 56
7261 AD Ruurlo 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

&Z —S*ï>

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

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

hieronder aan.

Leeftijd man jaar; leeftijd vrouw jaar

aantal kinderen en de leeftijd is jaar.

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

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

(een postzegel is niet nodig)



Algemeen directeur Jan Krooi van de Rabobank Graafschap-West:

"Je moet er voor zorgen dat je een goed fundament legt"
De afgelopen twee jaar is er veel
veranderd bij de Rabobanken in
Vorden, Hengelo en Steenderen.
Allereerst werd er landelijk een
nieuw logo ingevoerd met als ach-
terliggende gedachte dat de
Rabobank er naar streeft om de
mens nadrukkelijker centraal te
stellen. Oftewel meer aandacht
voor de klanten. Daarnaast gingen
op l september van het vorig jaar
de Rabobanken in Vorden, Hengelo
en Steenderen een fusie met elkaar
aan. Sinds de algemene ledenverga-
dering van oktober gaat deze gefu-
seerde bank door het leven als
Rabobank Graafschap-West. Alge-
meen directeur Jan Krooi geeft toe
dat hijzelf het afgelopen jaar flink
tekort is geschoten als het gaat om
het centraal stellen van de mens.
"Ik heb me sinds de fusie enorm
beziggehouden met onze eigen in-
terne organisatie. Want vergeet
niet dat je hier praat over een fusie
van drie heel verschillende ban-
ken. Drie banken die elk hun eigen
cultuur hebben. En daar zijn wij
het afgelopen jaar druk mee bezig
geweest. Je moet er bij een fusie na-
melijk voor zorgen dat je een goed
fundament legt. Als je als bank in
de toekomst op een andere manier
met je klanten wilt omgaan, dan
moet je er eerst voor zorgen dat je
er intern klaar voor bent. Dit bete-
kent echter niet dat wij geen oog
hebben gehad voor de klanten.
Integendeel. Als het goed is hebben
de klanten er niets van gemerkt
dat wij achter de schermen heel
hard bezig zijn om een nieuwe or-
ganisatie neer te zetten die in 1998
een feit moet zijn", aldus algemeen
directeur Jan Krooi.

"Het aantal keren dat een klant verge-
leken bij tien jaar geleden bij ons op de
bank komt is enorm afgenomen. Maar
dat is ook logisch. Want je haalt je geld
uit de muur, het betalen doen we door
middel van telebankieren en bij de
winkelier betalen we met de pincode.
En als je informatie wil hebben over je
banksaldo dan bel je de Rabofoon.
Hierdoor neemt het aantal keren dat
een klant nog bij ons binnen stapt
drastisch af. Als gevolg hiervan is er
ook voor onze cliëntadviseurs veel ver-
anderd. Want het aantal eenvoudige
transacties is flink afgenomen. Dus de
manier waarop je met klanten bezig
bent, kan niet meer zo zijn als in het
verleden. Vroeger zat je achter de balie
en wachtte je totdat de klant naar je
toe kwam. En soms belde je hem thuis
op. Maar dat werd wel als heel brutaal
gezien. Tegenwoordig is het juist pre
cies omgekeerd en sturen we onze
klanten mailings en bellen we ze thuis
op.

We proberen van te voren te bedenken
wat voor weke klanten interessant is.
Iemand met een zware hypotheek en
een modaal inkomen hoeven we na-
tuurlijk geen informatie toe te sturen
over beleggen. En dat doen we dan ook
niet. Meestal is het zo dat we dergelijke
mailings actiematig-doen. De mensen
krijgen dan thuis een brief waarin

staat wat wij denken dat voor een klant
interessant is. Tegenwoordig krijgt ie-
dereen zoveel post en heeft men het zo
druk dat de kans dat ze meteen de te-
lefoon zullen pakken vrij klein is. Dus
schrijf je ook in je brief dat je hem zal
bellen. En dat doo^fcve dan ook. En of
de klant daar blij^Re is? Over het al-
gemeen wel. En soms niet. Maar in dat
geval is het van groot belang dat je
daar positief mee

Als men echt ni^Pgeïnteresseerd is,
dan moetje daar ook niet verder op in-
gaan. Maar het biedt je wel de moge-
lijkheid om te vragen of er nog ander
dingen zijn waar hij het over wil heb-
ben. Het is een feit dat zelden veel
mensen meer verder komen dan de
geldautomaat. Je spreekt ze niet meer
persoonlijk. Zo'n telefoongesprek is
dan voor ons weer even een moment
om te kunnen vragen of alles naar
wens is. Daarmee stellen we de klant
centraal. Voor onze medewerkers bete-
kent dit een hele andere manier van
werken en is het soms een hele om-
schakeling.

Een fusie levert twee zaken op. In de
eerste plaats een kostenbesparing.
Maar dat was voor ons niet het belang-
rijkste. Ons doel is namelijk om een ho-
ger kwaliteitsniveau na te steven. En
dat is alleen maar mogelijk als je een
grotere organisatie hebt zoals de
Rabobank Graafschap-West. Het nadeel
van.een kleine bank is dat sommige
medewerkers heel veel tijd kwijt zijn
met zaken die ver beneden hun kun-
nen liggen. Maar die activiteiten moe-
ten ze er wel bijdoen omdat ze in een
kleinere organisatie werken. Onze
nieuwe organisatie biedt medewerkers

de mogelijkheid om om zichzelf tot
ontplooiing te brengen. Verder biedt
het de mogelijkheid om bepaalde dien-
sten bij medewerkers te concentreren
zoals pensioen- en beleggingsadvise
ring. Het voordeel daarvan is dat je
binnen je organisatie alleraÉ^l mensen
krijgt men hun eigen speSHisme. En
het is een bekend gegeven dat naar ma-
te je de kennis vaker in de praktijk ge-
bruikt, deze kennis kundf' wordt. En
daar heb je wat aan. Wanwier één van
onze bankmedewerkers £p cursus
heeft gevolgd op het gebierf van pen-
sioenadvisering en de eerste drie
maanden hoeft hij het geleerde niet in
de praktijk te brengen omdat er geen
vraag naar is, dan is het al een beetje
weggezakt. En als dat na vijf maanden
nog steeds niet is gebeurd dan is die
kennis weg. Daarom is het enorm be-
langrijk om specialisten in huis te heb-
ben. Je krijgt daardoor een hoger kwa-
liteitsniveau. En dat is nou precies
waar we als bank naar streven.

We hebben dit jaar ook onze opening-
stijden aangepast. Onze balie is nu van
tien uur 's morgens tot zes uur 's
avonds geopend. Er zullen echter men-
sen zijn die gewoon om half negen
naar de bank willen. Aan de balie kan
dat dus niet meer. Maar wel als ze van
te voren een afspraak maken. En dat
geldt ook voor de avonduren. Want in
principe zijn we van acht uur 's mor-
gens tot negen uur 's avonds geopend.
Mensen moeten alleen wel een af-
spraak maken als ze buiten de gebrui-
kelijke openingsuren willen langsko-
men. In toenemende mate zie je dat
beide partners werken. In zo'n geval is
het ideaal als je ook 's avonds terecht
kunt op de bank. Anders zouden beide

partners een ochtend of middag vrij
moeten nemen van het werk. En dat is
nu dus niet meer nodig.

Voor onze medewerkers is deze nieuwe
manier van werken een hele omme-
zwaai. Vanaf l oktober van dit jaar heb-
ben wij een nieuwe CAO bij onze bank.
Dit houdt in dat de mensen 36 uur zijn
gaan werken, maar ook dat de norma-
le werktijden tussen acht uur 's och-
tends en negen uur 's avonds zijn. Dit
betekent dus dat je de medewerkers
moet inroosteren. En daar moeten de
medewerkers in het begin best wel aan
wennen. De reacties zijn heel verschil-
lend.

De klanten daarentegen waren heel
snel gewend aan onze nieuwe ope-
ningstijden. Eigenlijk al binnen een
week zag je dat heel veel mensen tus-
sen vier en zes uur nog even binnen
kwamen. Over het algemeen ook heel
veel mensen die na afloop van hun
werk nog even geld komen halen. Ze
willen dan naar de pinautomaat lopen
en zien dan plotseling dat de bank nog
open is en stappen dan naar binnen
om andere geldzaken te regelen.

Om eerlijk te zijn heeft het ons ver-
baasd hoe snel de mensen aan onze
nieuwe openingstijden gewend waren.
Ook ons reisbureau heeft daar de afge-
lopen maanden de vruchten van ge
plukt. Het werkt natuurlijk ook veel
praktischer wanneer je op maandag de
reisprogramma's hebt opgehaald en
dinsdag na afloop van het werk gelijk
kunt gaan boeken. Je hoeft dan niet te
wachten totdat het vrijdag is en de
bank langer open is. Nee, wat dat be
treft zijn we op de goede weg".

Cantemus Domino
huldigt leden met
zilveren jubileum
Tijdens een gezellige feestavond van
het zangkoor "Cantemus Domino" wel-
ke zaterdagavond in caferestaurant 't
Wapen van Medler" werd gehouden
werden de dames J.A.M. Scholten-van
Deelen en C. Lichtenberg-Hilderink ge-
huldigd vanwege hun 25 jarig lidmaat-
schap van het koor. Pastoor van Zeelst
overhandigde de jubilaressen de oor-

konde en de zilveren speld van de
St. Gregoriusvereniging aartsbisdom
Utrecht. Deze vereniging is het over-
koepelend orgaan van de zangkoren.
De feestavond van "Cantemus Domi-
no" stond in het teken van het St.
Seciliafeest. St. Secilia is de patrones
van de muziek. Onder leiding van diri-
gent G. Verheem werd er deze avond ui-
teraard ook gezongen. Voor de begelei-
ding zorgde organist E. Koers.
"Cantemus Domino" zingt veelal la-
tijnse maar eveneens hollandse liede-
ren. Ook wordt het koor dikwijls inge-
zet om kerkdiensten te begelei-

den.Voor dirigent Verheem betekent de
maand december afscheid nemen van
het koor. Hij wordt met ingang van l
januari 1997 opgevolgd door mevrouw
Strik uit Doetinchem.

Sinterklaastoer
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" hield zondag een

"Sinterklaastoer". De 35 deelnemers
vertrokken zondagmorgen vanaf het
Wapen van Medler voor een toertocht
van 125 kilometer. De rijders reden via
Baak, Steenderen door richting
Liemers om vervolgens via een stuk
Achterhoek weer>terug te keren naar
Vorden. De organisatie zorgde daarna
voor wat Sinterklaasverrassingen voor
de deelnemers in de vorm van chocola-
de en speculaas. Deze Sinterklaastoer
was voor 1996 tevens het laatste evene
ment van de toertochtcommissie. De
eerstvolgende rit is de Sauerlandtoer
die in mei 1997 wordt gehouden.



Oldenhave Installatietechniek B. V.,

uw professionele partner voor:

centrale verwarming, gas, water,

efectra, sanitair, loodgieterswerk.

elektrotechnische regelinstalla-

ties, mechanische ventilatie- en

luchtbehandeling*- systemen, air-
en koel- installaties, zonne-energie.

Ontwerp» installatie, advisering,

reparatie en onderhoud.

Oldenhave
INSTALLATIE TECHNIEK B.V.

Kleine Belt 3 Zutphen. Tel. (0575) 518383
Haaksbergseweg 21 Eibergen. Tel. (0545) 476026

Op zaterdag 30 november a.s. openen we offi-
cieel ons nieuwe bedrijfspand aan de Kleine Belt 3 te
Zutphen. Wij nodigen u uit om tussen 14.00 en 17.30
uur een kijkje te komen nemen tijdens ons

O P E N H U I S
Wat in 1984 begon als Installatiebedrijf G.J. Oldenhave

is nu - precies twaalfeneenhalf jaar later - uitgegroeid tot
de Oldenhave Groep. De Oldenhave Groep bestaat uit
Oldenhave Installatietechniek B.V. met vestigingen in
Zutphen en Eibergen en Oldenhave Personeelsdiensten B.V.
met vestigingen in Zutphen en Ulft.
Inmiddels is de Oldenhave Groep uitge-
groeid tot een onderneming waar momen-
teel ca. 140 medewerkers werkzaam zijn. oidenhave Groep

Door de continu toenemende werkzaamheden en door
de toevoeging van Oldenhave Personeelsdiensten B.V. werd
in onze vestiging te Wichmond de roep naar meer ruimte
steeds groter. Maar ook de behoefte om onze diensten uit
te breiden en te verbeteren hebben er inmiddels toe geleid
dat we onze vestiging in Wichmond hebben verplaatst naar
een ruim en representatief bedrijfspand te Zutphen.

Tegelijkertijd heeft het gezicht van onze organisatie
een face-lift ondergaan. Het verbeteren van de efficiency
en de behoefte om onze verschillende diensten op een
geordende wijze te presenteren hebben ertoe geleid dat
voor de installatietechniek en voor de personeelsdiensten
ieder een aparte huisstijl is ontwikkeld.

Oldenhave Personeelsdiensten B.V.

is gespecialiseerd in het ter

beschikking stellen van technisch

personeel voor constructiewerk-

zaamheden, fabrieks- en machine-

onderhoud en installatietechniek.

Het vormt een konstant gevulde

reservebron van personeel voor

het inzetten van vakbekwame

arbeidskrachten op tijdelijke basis
of detachering.

PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kleine Belt 3 Zutphen. Tel. (0575) 546986

Riezenweg 5 Ulft. Tel. (0315)640022

De Herberg*

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

Wilt u een avondje culinair genieten in Kerstsfeer?

Of) 14 december serveren wij een gastronomiscb 4-gangenmentt
met een Kerstoptreden van jazz-zungeres Mirjagn Verheew.

Prijs per couvert, ind. welkomstcocktailj^^ 75,-

ré

damespyjama
div. modellen O Q95

kinderpyjama
formula l print 'Ë^t.*):^

NOG GEEN CADEAUTJE?
Muziekvereniging Concordia heeft het

Sinterklaas- of Kerstcadeau voor 1996:

DE VIDEO
EN ZO WAS HET VROEGER

met beelden uit 1938,1949 en hoofdza-
kelijk 1958 'Vorden van toen'

Te koop bij ABN-AMRO bank en SUETERS
of telefoon (0575) 55 36 88

Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Verfris uw interieur en bel̂
TOTAALREINIGING

RESC
¥.0.1.

Ruurlo - Tel. (0573) 45 31

FRUITBOMEN diverse soorten 18,50

STRUIKROZEN diverse kleuren 3,50

WORDEN
Ruurloseweg 65a,

Vorden,
Telefoon

(0575) 55 36 71

heren
boxer-
shorts

üïmtc héïe gezin
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-
AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

meisjes
nacht-
hemden
van 15,00 nu:

aanbiedingen geldig t/m
zaterdag 7 december.
(* = niet verkri jgbaar

in Didam en Terborg)



Veel ouderen weten niet dat ze in aanmerking komen voor subsidie:

Boeiende forumdiscussie tijdens jubileum ANBO
De Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen in Vorden vierde af-
gelopen vrijdag haar l O-jarig be-
staan in de grote zaal van het
Dorpscentrum. Naast diverse optre-
dens en een receptie was er 's mid-
dags een boeiende forumdiscussie
waaruit bleek dat heel veel ouderen
niet weten dat ze in aanmerking ko-
men voor subsidie. De gemeente
Vorden beschikt over een pot "Wet
Voorziening Gehandicapten". Vol-
gens wethouder Aartsen wordt daar
veel te weinig gebruik van gemaakt.
"Maar het is de vraag hoe we de
mensen moeten bereiken. We wil-
len heel graag met geld over de
brug komen maar dan moeten de
mensen die daar recht op hebben
wel een verzoek indienen", aldus M.
Aartsen-den Harder.

De discussie over het onderwerp
"Ouderen en zorg" werd aangeslingerd
door voorzitter J.F. Riga van het Gewest
Gelderland van de ANBO. In zijn toe
spraak onderstreepte hij het belang
van ouderenorganisaties in ons land
en sprak hij zijn bezorgdheid uit over
de toekomst van ouderen in onze
maatschappij. Volgens Riga zitten de
ouderen in de hoek waar de klappen
vallen. Als voorbeeld noemde hij onder
andere de bezuinigingen op het gebied
van openbaar vervoer, de AOW-perike-
len en het gebrek aan betaalbare wo-
ningen.

Vanuit de zaal waren er diverse vragen
voor het forum dat naast de heer Riga
bestond uit de wethouders M. Aartsen
en D. Mulderije, gedeputeerde G.C.
Voerman en mevrouw MJ. Voskamp
die tien jaar geleden een van de op-
richters was van de ANBO in Vorden.
Het forum stond onder leiding van de
heer G.P.M. Hetterscheid. Tijdens het
eerste deel van de discussie moest voor-
al wethouder Mulderije eraan geloven.

Er waren verschillende klachten van-
uit de zaal over het openbaar vervoer
naar ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal.
Wethouder Mulderije beloofde binnen-
kort weer contact op te nemen met de
GVM om met de heer Van Setten te pra-
ten over de nieuwe dienstregeling.

Verder stond he^^rum uitgebreid stil
bij de subsidies m het kader van de
Wet Voorzien'ng Gehandicapten.
Wethouder M. jjfctfsen vertelde dat de-
ze pot groot geBRg is maar dat er re

latief weinig mensen gebruik van ma-
ken. "Zo hebben ouderen bijvoorbeeld
recht op een taxivergoeding. Dat kan
oplopen van 120 tot 190 gulden per
maand. Daarvan kunnen ze een bezoek
aan het ziekenhuis of familie betalen.
Het probleem is alleen dat de meeste
ouderen zich niet bij onsjmelden voor
deze subsidie. Volgens ^fc komt dat
doordat ze nooit gewendzijn geweest
om hun handje op te houden. En dat
willen ze dus ook op hur oude dag dus
niet doen. Terwijl ze daalgyel recht op

hebben", benadrukte wethouder
Aartsen.

Aan het begin van de bijeenkomst in
het Dorpscentrum werden er door
waarnemend voorzitter mevrouw L.C.
Lassche een aantaljubilarissen in het
zonnetje gezet. Ook de heer Eskes werd
door haar verrast met een bloemetje.
Eskes was één dag eerder lid geworden
van de Algemene Bond voor ouderen in
Vorden. Daarmee kwam het ledental
op 350.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

1100 brieven
Soms zijn mensen een beetje vreemd.
Dan zitten een huisvrouw en de direc-
teur van een bedrijf en een reclame
man met pensioen, mensen dus die op
kantoor al jaren geen handwerk meer
hebben verricht, met elkaar brieven te
tekenen, te vouwen en in enveloppen
te steken. Omdat ze vinden dat er een
boodschap moet worden gezonden
naar de 1.100 leden van de Openbare
Bibliotheek in Vorden. 1.100 brieven
over een onderwerp, dat ze belangrijk
vinden, namelijk het welzijn van de bi-
bliotheek in Vorden.
Dat gebeurde een dezer dagen en die
briefis dus onderweg naar u of zojuist
bij u binnengekomen. Via een leuke
bladwijzer wordt u voor de zoveelste
maal gevraagd om een (bescheiden) fi-
nanciële medewerking. En er komen al
zoveel van die verzoeken bij u binnen:
aan de deur, via de post, de telefoon of
uw televisiescherm.
Toch wagen die 'vrienden van de bibli-
otheek' het er op. Omdat ze weten dat
er onder die 1.100 regelmatige gebrui-
kers van de diensten van de biblio-
theek vast wel mensen zijn die het
werk van deze nuttige instelling een
goed hart toedragen. Die het op prijs
stellen dat er in Vorden allerlei activi-
teiten worden ontplooid op het gebied
van lezingen, akties voor het bevorde-
ren van het lezen door de jeugd, bij-
zondere tentoonstellingen en dergelij-
ke. Want dat is het doel van de

Stichting 'Vrienden van de Openbare
Bibliotheek' in Vorden: de bibliotheek
in staat stellen méér te doen dan alleen
boeken en CD's en bladmuziek uitle-
nen en open staan voor ieder die meer
wil weten.
Dus als u dezer dagen een van die 1.100
door enthousiaste bestuursleden klaar-
gemaakte brieven onder ogen krijgt:
geef u op als donateur van de Stichting
VOB. Dan is al dat werk van die vrijwil-
ligers niet voor niets geweest. Bij voor-
baat bedankt voor uw reactie.
Boekanier

Winterwandeling
Op zondag 8 december wordt weer een
midwinterwandeling gehouden in de
Wildenborch. Ieder jaar bestaat er zeer
veel belangstelling voor deze wande-
ling door het zo aan natuurschoon rij-
ke gebied. Ook de televisie is geinteres-
seerd en heeft gemeld van plan te zijn
opnames te maken van deze wande

ling. Er is een geheel nieuwe route uit-
gezet van ongeveer 9 kilometer. Veel
vrijwilligers zijn ingezet om alles vlek-
keloos te laten verlopen. Onderweg
worden de deelnemers getracteerd op
erwtensoep en glühwein of chocolade
melk. Midwinterhoornblazers zullen
het geheel muzikaal opluisteren. De
start is bij de kapel aan de Kapelweg 1.

"Graafschaprijders'* kampioen van Nederland Enduro
Het clubteam van de Vordense mo-
torclub "De Graafschaprijders" is
het afgelopen weekend bij de En-
duro's kampioen van Nederland ge-
worden. Een voortreffelijke presta-
tie! Deze kampioensenduro welke
in Harfsen werd gehouden is de af-
sluitende wedstrijd van het enduro-
seizoen.
Deze 61e KNMV kampioensrit zal de
geschiedenis ingaan als een van de
zwaarste enduro's van de laatste ja-
ren. Met name de tweede dag waren
er vanwege de weersomstandighe-
den (natte sneeuw e.d.) vele uitval-
lers. Van de 250 deelnemers op de
vrijdagmorgen bereikten er slechts
97 op zaterdagmiddag de finish. In
totaal dus 153 uitvallers!!

Het clubteam van "De Graafschap-
rijders" deed het wederom uitstekend
en slaagde erin deze kampioensrit win-
nend af te sluiten. De rijders van dit
team waren: Stephan Braakhekke,
Vorden; Alfons Hoevers, Loenen; Frank
Lach, Ulft en Peter Lenselink uit Eefde.
Er kwamen in Harfsen 22 clubteams
aan de start. Met de punten uit de voor-

competitie erbij mocht "De Graaf-
schaprijders" zich nationaal kampioen
noemen.

De manager van dit succesvolle team
was als immer Gerrit Arfrnan die tesa-
men met zijn echtgenote reeds vele ja-
ren ten tijde van de enduro's "de kar
trekt". ledere wedstrijd staan er boven-
dien minimaal zo'n zes mannen en
vrouwen bij de diverse "benzinestops"
gereed om de rijders van brandstof en
een natje en een droogje te voorzien.
Onder slechte weersomstandigheden
veelal geen pretje. Echter voor de rij-
ders is een goeie verzorging onont-
beerlijk. De successen zijn er ook naar,
hetgeen alles de moeite waard maakt.
Het zijn echter de rijders die de presta-
ties neerzetten! Voor de familie
Arfman was dit de 30e kampioensrit.
De individuele resultaten van leden
van "De Graafschaprijders" waren
eveneens prima. Tussen twee haakjes
de Vordense auto-en motorclub telt
niet alleen leden uit Vorden en omge-
ving maar ook uit alle delen van
Nederland. De uitslagen van leden van
"De Graafschaprijders" zijn:

Klasse viertakt tot 350CC nationalen:
2e Cees Langeveld, Ridderkerk. Hij
werd tevens nationaal kampioen.
Klasse 40+: 5e Jan van de Ende
Arnhem(nationalen)
Klasse 125 CC Senioren: l Stephan
Braakhekke, Vorden; 2 Marco Elting,
Eefde. Elting werd tevens Nederlands
kampioen;4 Lubert Lenselink.
Klasse tweetakt boven 175 CC senioren:
l Toine van Dijk, Eindhoven;2 Patrick
Isfordink, Olst; 3 Frank Isfordink, Olst;
6 Peter Bergsma, Hummelo; 7 Henny
Wullink, Harfsen; 8 Jurgen v.d.
Goorbergh, Breda. In deze klasse werd
Patrick Isfordink Nederlands kam-
pioen.
Klasse L viertakt t/m 350 CC senioren: l
Alfons Hoevers, Loenen; 2 Peter
Lenselink, Eefde; 5 Jos Stuivenberg,
Lopik. Hier werd Alfons Hoevers kam-
pioen van Nederland.
Klasse J viertakt boven 175 CC senio-
ren: I Frank Lach, Ulft.
Klasse K eendagslicenties: 4 Marcel
Bulten, Vorden.
In totaal deden 23 rijders van "De
Graafschaprijders" aan deze kam-
pioensrit mee.



11 januari Nationale Gebedsdag
Op 11 januari 1997 vindt voor de 16e
keer de Nationale Gebedsdag plaats
welke wordt georganiseerd door
tien christelijke organisaties. Het
evenement vindt plaats in de Ame-
ricahal te Apeldoorn en het thema
is 'Gebed, een kostbare zaak'.

Op de Nationale Gebedsdag komen
jaarlijks honderden mensen bijeen die
samen willen bidden voor ons land en
volk en de noden van de wereld. De ge-
beden worden ingeleid door een toe-
spraak van Henk Binnendijk. De alge-
mene leiding is in handen van Eugène
Poppe, medewerker van Agapè (één van
de deelnemende organisaties).
Poppe is blij met deze 16e Nationale
Gebedsdag: 'De gebedsdag is de enige
landelijke dag waarop we als Neder-
landse christenen uit allerlei kerken en
streken samen komen om Gods aange-
zicht te zoeken in gebed. Net zoals het
volk Israël dat zo nu en dan deed als ze
uit alle stammen en families naar
Jeruza-lem trokken. Alleen daarom al
is zo'n dag heel kostbaar, ook voor óns
volk'.

Vorig jaar bezochten bijna 4000 men-
sen de Nationale Gebedsdag waaron-
der 800 tieners en 600 kinderen. Voor

hen worden ook dit jaar weer speciale
programma's georganiseerd. De kinde-
ren (8-12 jaar) houden zich in een bij-
zaal van de Americahal bezig met ge-
bed rond het thema: 'Je bent een ster!'
terwijl de jongeren (13-18 jaar) gaan
nadenken over: 'Bidden, wat mag het
je kosten?" Aan de jongerengebedsdag
verlenen o.a. Wim Grandia en Peter
Vlug j r. hun medewerking. De dag
vindt plaats in scholengemeenschap
De Heemgaard, Heemradenlaan 125
(te bereiken met buslijn l vanaf NS-sta-
tion of via een wandelroute vanaf de
Americahal). Voor kinderen onder 8
jaar is er geen opvang.

Week van Gebed
De Nationale Gebedsdag wordt gedra-
gen door: Agapè, Opwekking, Open
Doors, Near East Ministry, TEAR fund,
Evangelische Zendings Alliantie, Tie-
ner Toekomst, Operatie Mobilisatie en
Jeugd met een Opdracht, onder de pa-
raplu van de Evangelische Alliantie.
Deze laatste organiseert ook de Week
van Gebed, waarvan de Nationale Ge-
bedsdag het begin markeert. Informa-
tie en gebedsmaterialen hiervan kun-
nen worden aangevraagd bij de EA,
Hoofdstraat 51a, 3971 KB Driebergen,
tel. (0343) 513693.

KERSTSHOW
ideeën voor kerstversieringen

plantaardige materialen
verwerkt tot arrangementen

Maandag 2 december
van 11.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 3 december
van 11.00 tot 21.00 uur

Woensdag 4 december
van 11.00 tot 17.00 uur

Plaats: Dennendijk 12, Warnsveld
(pension-kampeerboerderij

't Olthof)

Informatie bij:

bloem en schik
Itursussen

WILLEMIEN STEENBLIK
Dennendijk 13, 7231 RD Warnsveld,

teletoon (0575) 55 28 10

Briefkaarten

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

O-DISCO
Kranenburg

Wegens decemberdrukte

O-DISCO
TIJDELIJK GESLOTEN

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en partijen tot 400 personen

WEEKBLAD

CONTACT
EEN GRAAG GELEZEN BLAD

DAT WEKELIJKS VERSCHIJNT IN

4 EDITIES: RUURLO - VORDEN -é

HENGELO (G) - WARNSVELD

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN • TEL O576 561O1O, FAX 651O86. BBS BB4O4O
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 72BO AA ISO 9002

U zoekt een adres waar uw auto snel, vak-
kundig en... zonder afspraak APK-
gekeurd wordt? Dan is onze Opel Masterfit
Service het juiste adres! Want bij ons kunt
u rekenen op bliksemsnelle, vakkundige

service, zonder afspraak en tegen vaste all-
in prijzen.

Speciale aanbieding;
APK-keuring voor slechtsƒ49,-

v.d. Kooi Lochem
Kwinkweerd 19-21, Lochem, tel. 0573 - 252555
Openingstijden: ma. t/m vr.: 8.15 - 18.00 uur, zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

DE OPEL DEALER. BETAALBAAR BETER

Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,.
Vorden, Warnsveld

Ze/hem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap

en Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.

Maar ook zijn zij een contactpunt voor
handelsdrukwerk

zoals briefpapier, facturen, enveloppen,
mailings, brochures e.d.

Maak met hen een afspraak
De deskundige begeleiding vanuit

Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

FELIX TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTAC1
TEL/FAX 0673 451286 - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO - RABO RUURLO 3667.14.441

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0575 551010. FAX 551086. BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

WARNSVELD

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053

ZUTPHEN

WEVODRLJK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA



p^ II

E^B ÎC^B

Bij elk 1-persöf5ns dekbed een
kussen of een 1 persoons-dekbed-
overtrek GRATIS.

Bij een 2-perroons of Lits Jumeaux
dekbed zelfs 2 kussens of één dekbed-
overtrek GRATIS.

In plaats van^n gratis dekbedovertrek of
kussen(s) kunt u ook uw oude synthetische!
of donzen dekbed laten reinic. n*

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN DONZEN DEKBEDDEN

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

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

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

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

Synthetisch 4-seizpenen dekbed met
100% katoenen tijk en een polyesther
hollow fiber vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 219,=
200/ 200 van 339,=
240/ 200 van 359,=

nu 179,=
nu 279,=
nu 299,=

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

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

4-Seizoenen donsdekbed, kwaliteit
90% witte originele eendedons.
In carré stiksel.

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

WOLLEN DEKBEDDEN

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

1-persoons
2-persoons
Lits Jumeaux

140/200 van 299,=
200/ 200 van 369,=
240/200 van 439,=

nu 199,=
nu 269,=
nu 349.=

Zeer fraai en extra zwaar wollen
4-seizoenen dekbed met een 100%
katoenen tijk.

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

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

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

Aktie geldig tot.
30 november '96,
en zolang de
voorraad strekt. BEDSHOP DE DUIF

Nieuwstad 44-48 - Zutphen - 0575-512816
*0f de helft van de waarde in contanten.
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