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Voorlichting WVG moet beter W E E K E N D D I E N S T E N

"De ANBO is van mening dat ge-
meenten onvoldoende aandacht be-
steden aan voorlichting over de
Wet Voorzieningen Gehandicapten.
Hierdoor zijn met name ouderen
met een functiebeperking onvol-
doende op de hoogte van de moge-
lijkheden die de WVG biedt." Deze
onbekendheid met de regelingen
heeft tot gevolg dat gemeenten een
flink deel van het door het Rijk be-
schikbaar gestelde WVG-geld over-
houden om het vervolgens voor an-
dere doeleinden aan te wenden. Een
dergelijke gang van zaken achten
wij niet juist."

Dit zei de heer ing. G. Spiekstra tot een
aandachtig gehoor, tijdens een recent
gehouden bijeenkomst van de plaatse
lijke ANBO-afdeling in het Dorpscen-
trum.
De heer Spiekstra, lid van het bestuur
van het ANBOgewest Gelderland, be-
lichtte tijdens zijn voordracht over het
onderwerp: "Ouderen en de WVG" di-
verse voorzieningen, waarop men on-
der bepaalde omstandigheden recht
heeft. Tot die rechten behoren onder

andere aanpassingen van het woon-
huis door bijvoorbeeld het verbeteren
van de toegankelijkheid, het plaatsen
van het verhoogd toilet of het aanbren-
gen van een traplift etc. Ook vervoers-
voorzieningen en rolstoelen vallen on-
der het WVG-pakket.
De Wet Voorzieningen Gehandicapten
(WVG) is per l april 1994 in werking ge
treden. Bij de WVG geldt geen leeftijds-
grens. De gemeenten zijn belast met de
uitvoering van de Wet.

Gehandicaptenplatform
Mevrouw A. Roelofs voerde het woord
namens het in 1995 opgerichte Gehan-
dicaptenplatform Vorden. Zij schetste
de ontstaaansgeschiedenis en de werk-
zaamheden van het Platform, dat zich
met name richt op de belangenbehar-
tiging van mensen met een functiebe
perking. Een ander en niet minder be
langrijk doel, wordt het kritisch volgen
van de uitvoering van de WVG door de
gemeente genoemd. Elke eerste dins-
dagmiddag in de maand houdt het
Platform ^oreekuur voor belangheb-
benden i i^W kantoor van de Stichting
Welzijn Ouoeren Vorden.

Vrouwenraad Vorden
Kan een gastvrouw het maken om te
gen haar gasten te zeggen, wanneer de
ze met eigen vervoer naar huis gaan,
dat ze geen alcoholische drankjes ge
serveerd krijgen? Waar ligt de verant-
woordelijkheid? In samenwerking met
de Vrouwenraad Vorden organiseerde
de I.V.S uit Zutphen (Instelling
Verslavingszorg Stedendriehoek) een
themamiddag over het onderwerp
"Wat kan ik voor U inschenken." Over
dit onderwerp ontstond een felle dis-
cussie waarbij het IVS als antwoord op
bovenstaande vraag zeer duidelijk was
: dus geen alcohol! Biedt de gasten leuk
versierde drankjes (zonder alcohol aan)
en serveer lekkere hapjes. Indien wel
alcoholische drankjes, dan blijven
overnachten of een taxi nemen. Al-
cohol gebruik is een thema dat grote
aandacht blijft vragen. Kijk naar het
aantal dodelijke ongelukken door alco-
holmisbruik in het verkeer.

STUDIE-
•GELEIDING

BERKEL-B
nu 10 jaar

Reünie 6 okt.

IJsselkade 27, Zutphen.
Informatie

0575-541456/521819

Opbrengst Beatrix
Fonds Vorden
De opbrengst van de kollekte van het
Prinses Beatrix Fonds bedroeg in
Vorden en de Kranenburg f 5.432,10.
Alle gevers en ophalers hartelijk dank!

25 jarig jubileum dominee
H.Westerink
Vrijdagmiddag 4 oktober is er in de
Kapel in de Wildenborch een recep-
tie die dominee H.Westerink door
de Kerkeraad van de Ned. Hervorm-
de Gemeente vanwege zijn 25 jarig
ambtsjubileum wordt aangeboden.
Officieel werd ds. Westerink op 5
september 1971 tot dominee be-
noemd in Oudenbosch, Gastel en
Kruisland. 12 september 1976 deed
hij zijn intrede in Driel waar hij 4
jaar bleef nl. tot 21 september
l980.Per die datum ging hij naar
Hemmen in de Betuwe. Sinds 8 sep-
tember 1985 is hij predikant in
Vorden.

In verband met het afscheid vorige
maand van ds.Klaassens(hij vertrok
naar Maastricht) is de viering van het
ambtsjubileum van ds. Westerink tot
aanstaande vrijdag uitgesteld.

De receptie in de Kapel in de Wilden-
borch.

Een ieder wordt in de gelegenheid ge-
steld om de felicitaties over te brengen.

Indien men verhinderd is bestaat ook
de mogelijkheid om de dominee zon-
dag 6 oktober, direkt na de dienst in de
Dorpskerk, de hand te schudden.

Hervormde Gemeente
Zondag 6 oktober 10.00 uur Dienst 10.00 uur ds. H.
Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 oktober 10.00 uur ds. M. Bergkotte,
Warnsveld, HA

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 6 oktober 10.00 uur ds. HA Speelman: 19.00
uur ds. HA Speelman.

RK kerk Kranenburg
Zaterdag 5 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 6 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, tie
nerkoor.

RK kerk Vïerakker-Wichmond
Zaterdag 5 oktober 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 6 oktober 10.00 uur Gebedsviering.

Weekendwacht pastores: 6-7 oktober Pastoor J.
van Zeelst, Vorden, tel. (0575) 55 17 35.

Huisarts 5-6 oktober dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 5-6 oktober P. ScHéepmaker, Ruurlo. Tel.
(0573) 45 25 13. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575^^2592. Afspraakbureau
tel. 592892. Ml
Bezoekuren dagelijks^^an 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

VOOR DIKI-CTH DRINGENDE HUI.P
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDVVI MR
Telefoon O f > - l l

POLITIE VORDEN:
daj; 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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)4413 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen. telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.

Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden per l oktober: maandag t/m don-
derdag en zaterdag: 9.30-15.00 uur; vrijdag 9.30-
17.30 uur; zondag 13 oktober: 10.00-14.00 uur;
zondag 20 oktober: 11.00-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

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



De Rabobank wijzigt haar openingstijden.
Met ingang van l oktober a.s. zijn onze kantoren als volgt geopend:

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

kantoren:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur

13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
13.15- 19.00 uur

Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a

10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur
10.00- 12.30 uur

13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur
woensdagmiddag gesloten
13.15- 18.00 uur
13.15- 18.00 uur

kantoor: Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

Onze lekkere eigengemaakte rookworst
een delicatesse

Elke tweede rookworst
voor de helft van de prijs

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

Karbonades
5 halen

4 betalen
WEEKENDVOORDEEL

500 gram Lendelapjes +

500 gram Krabbetjes

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. Runderrollade
100 gram

Boerensnijworst
100 gram f 1,45

•*• de 5 bekende vleeswaren
per 100 gram

f 1,95

Ti,oo

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 Zigeunergehaktschnitzels

+ 4 Vlindervinken

samen f7,95
Marktaanbieding

Bami of Nasi 1 kiio 5,95
SMULLERS OPGELET

Vers Hollands Lamsvlees
Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

Schoonmaak-
Schoorsteenveegbedrijf

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

Vordense
Apotheek

organiseert de tentoonstelling

'Diabetes, een wankel evenwicht'
van 7 tot en met 11 oktober 1996

U bent van harte welkom op deze expositie vanaf
maandagmiddag 12.00 uur.
De onderwerpen waar u informatie over kunt vinden
zijn onder andere:
• de geschiedenis van suikerziekte
• het ontstaan van de ziekte
• de behandelingswijze
• nieuwe ontwikkelingen in testmaterialen en

bloedglucosemeters
• voeding

Daarnaast hebben we het volgende programma:
dinsdag 8 okt.: Diabetes Informatie Post; woensdag 9 okt.: Diëtiste;
donderdag 10 okt.: Diabetesverpleegkundige; vrijdag 11 okt: Podotherapeut;
vrijdag 11 okt.: Cursus zelfcontrole.

U kunt in de apotheek een afspraak maken om met bovengenoemde zorgverleners
te praten (telefoon 0575 55 14 71). U kunt ook met de apotheker spreken.

Voor belangstellenden hebben wij een informatiepakket. U bent van harte welkom.

B. Veen, apotheker

Ca*4ÉRestaurant - Slijterij
SpaTstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

Niet te filmen: wij zetten de prijzen op de kop

S6'03

Bittere tijden breken weer aan

IHVd WVO

96*91 N3OI3

U3±SI3 WH30VP
Aanbiedingen geldig tot 1 januari 1997

l'O

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 22 22

1995 Daewoo Espero 2.0 CCL
Nissan Sunny 2.0 D
Daewoo Nexia 1.5 GL

1994 Ford Mondeo 1.8 TD

1993 Peugeot 306

1992 Opel Kadert 1.4 expression
Citroen BX Deauville
Rover 114 GTA
Suzuki Alto G LX

1991 Ford Sierra 1.8 TD
Mazda 626 1.8 Millionaire

1990

Mazda 323 1.6 G LX
Opel Vectra 1.6i
Opel Corsa 1.5TD
Citroen ZX

Suzuki Swift 1.3 G L
Nissan Sunny 1.4
Citroen BX Cannes

1989 Hyundai Pony 1.5 L
Opel Kadert 1.3

1988 Nissan Micra GL
Suzuki Alto GL

Niet gevonden wat u zocht?
Misschien hebben wij het net ingekocht!



Twee handjes grijpen in de
wereld,
al is die wereld nu nog zo klein.
We hopen dat wat haar handjes
grijpen,
voor haar altijd iets goeds zal
zijn.

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Nienke
NIENKE JOHANNA
HERMINA

20 september 1996

Jan, Joke en Rianne
Groot Roessink

Varsselseweg 4
7255 NN Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 32 89

• TE HUUR voor tijdelijke
bewoning: gedeelte van een
boerderij in buitengebied van
Vorden. Tel. (0575) 55 66 80

• TE KOOP: 2 fauteuils + 2-
zitsbank, i.z.g.st. Tel. 55 21 84

• Judolessen op maandag
in Vorden, sporthal 't Jebbink.
Voor meer info telefoon (0575)
55 27 42 of (0543) 51 74 67

• Klusjes? De Klussencen-
trale heeft nog tijd over voor
alle voorkomende klussen.
Uurprijs 17,50, telefoon (0575)
55 10 44

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor een mor-
gen per week. Brieven onder
nr. V 28-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Landelijke Open Asieldag
op 5 oktober op 'de Brons-
bergen'. Programma: 10.30
uur het asiel opent de poor-
ten; 11 uur demonstratie trai-
ning 'Gehoorzame Huishond';
11.45 uur demonstratie hon-
den trimmen; 12-13 uurgele-
genheid om uw eigen hond te
laten tatoeëren tegen geredu-
ceerd tarief (25,- i.p.v. 32,50);
13 uur demonstratie training
'Gehoorzame Huishond'; 14
uur prijsuitreiking fotowed-
strijd en aanvang receptie
(met om 15 uur een kort offi-
cieel gedeelte); 16 uur einde

• Denk aan onze bazar/rom-
melmarkt op zaterdag 5 okt.
in het Achterhuus achter de
Geref. kerk van 10 tot 15 uur!
• TE KOOP: ruim 2000 vlak-
ke mulder dakpannen, rood.
Tel. 55 32 51
• TE KOOP: aardappelen,
Gloria, Parel, Bildstar en
Surprise (ook voor winterop-
slag). Verse groenten o.a.
rode kool, witte kool, bloem-
kool en boerenkool, winter-
wortelen en voederwortelen.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76
• TE KOOP tegen een redelijk
bod: automatische garage-
deur (roldeur met afstbed.)
breedte 246 cm, hoogte 225
cm, 1,5 jaar oud, nieuwprijs
3.500,-. Aanvaarding in over-
leg. Tel. (0573) 45 39 06

• GEVRAAGD: grote hout-
kachel. Tel. (0575) 55 67 55

• TE KOOP: gasfornuis met
electr. oven; koelkast, af-
zuigkap, dakraam, sneldek.
Telefoon (0575) 55 32 02
• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825
• Ruilactie postzegels. Hebt
u nog postzegels in huis? Laat
het mij dan weten. Ik spaar ze.
Telefoon (0575) 55 29 86
(rond 18.00 uur bellen)
• TE KOOP: het hele jaar
door consumptie-aardappe-
len, ook voor uw winterop-
slag. Fam. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Wamsveld. Tel.
(0575) 523393.

Jan Schieven
en
Anja Hissink

Wij zijn verheugd u te kunnen mee-
delen dat wij elkaar het 'ja-woord'
geven op donderdag 10 oktober
1996 om 10.00 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden'.

Daarna zal ds. A. Walpot-Hagoort
ons huwelijk inzegenen om 11.00
uur in de Nederlands Hervormde
kerk te Wichmond.

Wij nodigen u van harte uit op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur.
Dag-adres: Restaurant 'de IJssel-
hoeve', zaal 1, Eekstraat 15 te Does-
burg.

Ons nieuwe adres wordt:
Walterslagweg 2a, 7223 KB Baak

•̂̂ •̂̂ ^*£i*^^»ii*;̂ »^^
"l" "l" " "l" "4" 't>\ '1^.7,

Op zaterdag 12 oktober hopen wij
met onze kinderen ons 40-jarig hu-
welijk te vieren.

Jan Heijenk
en
Gerrie Heijenk-Brummelman

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in zaal Oe Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Rondweg 1
7251 RT Vorden

J. .t. ifr .1.
J4~.W7î JIV

Henk & Annie Ha

Op woensdag 9 oktober zijn wij 50
jaar getrouwd.
Dit willen wij samen met onze kinde-
ren en kleinkinderen vieren.

U kunt Mr komen feliciteren van
16.00 tot 18.30 uur in 't Pantoffeltje te
Vorden.

Kapperallee 14, 7211 CC Eefde
Telefoon (0575) 51 28 27

5 sept. 1971 - 5 sept. 1996

25-jarig ambtsjubileum
ds. H. Westerink

Door de Kerkeraad wordt hem en
zijn echtgenote een receptie aange-
boden.

Gelegenheid tot feliciteren op vrij-
dag 4 oktober van 15.30 tot 18.00
uur in de Kapel, Kapelweg 1 te Wil-
denborch, Vorden.

De Kerkeraad van de
Hervormde Gemeente Vorden

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

Verrassende
variaties met
co

cordon bleu,
diverse soorten, 100 gr. 175

4 ribkarbonades

Gebraden fricandeau,
100 gram

Berliner,
100 gram

995 Colmar Gehakt,
100 gram

1 —

1

175

25 Varkenshaas
in bladerdeeg, 100 gram

75

Keurslager

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

Je was een man van weinig woorden
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen.
Met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een /eugfean werken en plicht
en juist dat bepaaldi^^lles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve zorgzame man en onze vader en opa

GERRIT JAN BARGEMAN

op de leeftijd van 72 jaar.

Gerrie Bargeman-Kloosterboer
Hennie Wissink-Bargeman
Henk Wissink

Monique
Jeroen

Wim Bargeman
Jan Bargeman

Vorden:
Hengelo Gld.):

Vorden:
Vorden:

24 september 1996
Het Wiemelink 35
7251 CW Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden maandag
30 september op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

De mensen van voorbij
ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van onze beste
zwager en oom

GERRIT JAN BARGEMAN
ECHTGENOOT VAN GERRITJE KLOOSTERBOER

op de leeftijd van 72 jaar.

Lettele: J.W. Dolman-Kloosterboer
A.J. Dolman

Kring van Dorth: A. Denneboom-Kloosterboer
G. J. Den neboom

Neven en nichten

Vorden, 24 september 1996

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

ALFA
Edel Pils
krat pijpjes nu

f 17,50
krat halve liters nu

f 22,50
GENIETEN BEGINT BJJ

Burg. Galleestraat 12
'K-lefoon (0575) 55 13 91

Elke 1 e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76
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Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

l Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdag van

8.00 tot 12.30 uur - op woensdag

ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:

(ter inzage liggende stukken)

dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,

woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,

donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,

vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:

maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

en volgens a/spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:

donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur

en volgens a/spraak.

Wethouder D. Muldenje-Meulenbroek:

donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur

en volgens a/spraak.

A/spraken kunnen telejbnisch

worden gemaakt bij de receptie van het

gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op dinsdag 24 september 1996 hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

de heer P.J.M. Hoogland voor het ver-
groten van een woning op het perceel
Kapelweg 6 te Vierakker.

de heer G.R.E. Weenink voor het ver-
groten van een woning op het perceel
Raadhuisstraat 12 te Vorden.

de heer W.M. Hissink voor het verbou-
wen van een woning op het perceel
Rietgerweg l te Vorden.

de heer G.R.E. Weenink voor het
gedeeltelijk slopen van de kap, bin-
nen- en buitenwanden van een woon-
huis op het perceel Raadhuisstraat 12
te Vorden.

Staatsbosbeheer Regio Veluwe-
Achterhoek voor het verwijderen van
de bovengrond van twee percelen
grasland voor de verdere ontwikke-
ling van natuurwaarden op het per-
ceel landgoed de Wildenborch te
Vorden

de heer A.J. Bosma voor het vellen van
l ceder op het perceel het Vaarwerk 7
te Vorden.

mevrouw S. Oskamp-van Iperen voor
het vellen van l ceder en l berk op het
perceel het Vaarwerk 6 te Vorden.

mevrouw D.G. Norde-Winkel voor het
vellen van 2 sparren op het perceel
Almenseweg 31 te Vorden.

mevrouw G.F. de Bruijn-Scholten voor
het vellen van l esdoorn op het per-
ceel het Vaarwe^^3 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen i^^ bezwaarschrift in
te dienen. Wan^rer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum
ontv.

H. Vlogman Zutphenseweg 125 19-09-96
Vorden

Unigro Nederland B.V. Dorpsstraat 18 23-09-96
Vorden

Omschrijving

verbouwen van een
berging
uitbreiden van een
supermarkt

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het gemeen-
tehuis.

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 4 oktober tot en met l november 1996 ter inzage:

meldingen van (artikel 8.19, lid 3 Wet Milieubeheer) van:

1. Dostal Wegenbouw Vorden, Onsteinseweg 20, 7251 ML Vorden, voor het
oprichten van een kantoorpand op het perceel Onsteinseweg 20 te Vorden.

2. Polycomp B.V, Handelsweg 7, 7251 JG Vorden, voor een interne wijziging in
de inrichting op het perceel Handelsweg 7 te Vorden.

Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het
milieu.

ANPASSEN OPENBARE RUIMTE TER VERSTERKING HOUTWAL
HOETINKHOF TER HOOGTE VAN DE PERCELEN 76, 78 EN 92;

VERVALLEN ONVERHARDE VOETPAD

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van arti-

•kel 14 lid 6 vrijstelling te verlenen van artikel 14 lid 2 van het bestemmingsplan
"Vorden West en Zuid 1992" voor het aanpassen van de openbare ruimte.

Met gebruikmaking van de vrijstelling zal het onverharde voetpad ter hoogte
van de woningen Hoetinkhof 76, 78 en 92 vervallen. Het zal worden ingeplant
ter versterking van de houtwal.

De ontwerp-wijziging ligt met ingang van donderdag 3 oktober 1996, gedurende
twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis). Belanghebbenden kunnen
in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan hun college kenbaar maken.

VERGANG AGRARISCHE NAAR WOONDOELEINDENPERCELEN
HOLSKAMPWEG 3 EN GIEZENKAMPWEG 2

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met toepassing van het
bepaalde in artikel 7, lid 4, respectievelijk 10 lid 4 van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" vrijstelling te willen verlenen voor de overgang van agrari-
sche- naar woondoeleinden voor de percelen kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie N, nr. 392 en sektie C, nr. 1337, plaatselijk bekend Holskampweg
3, respectievelijk Giezenkampweg 2.
Een en ander teneinde 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 3 oktober tot en met 16 oktober 1996 op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid om hiertegen in die periode schrif-
telijk bedenkingen bij ons in te dienen.

NZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL

De najaarsinzameling van grof snoei- en tuinafval gebeurt in Vorden op woens-
dag 8 november. Meer informatie volgt kort voor deze datum.

Wilt u op andere mó men
gen naar:

ror

ren van uw snoei- en tuinafval af, dan kunt u het bren-

- het regionaal afval-scheidingsdepot aan de Letlandestraat in Zutphen, of naar
de regionale stortplaats Armhoede, Hagendijk l te Lochem.

Op beide plaatsen kunt utrecht op werkdagen van van 08.00 - 12.00 uur en van
12.30 - 16.00 uur, op zaterdagen van 09.00 - 13.00 uur.

OORTGANG HERTAXATIE

Het taxatiebureau Houdringe is momenteel volop bezig met de hertaxatie. Dit
gebeurt op grond van de Wet waardering onroerende zaken. Naar verluidt is
ruim een-derde gedeelte van de woningen, winkels en (agrarische)bedrijven nu
getaxeerd.
Zoals al eerder vermeld zullen de nieuwe waarden flink boven de oude waarde
(peildatum 01-01-1990) uitkomen.

Oorzaak van de hogere waarde
In sommige gemeenten waar men al ver gevorderd is met het taxeren leert de
ervaring dat de waarden behoorlijk kunnen stijgen.
Ook uit de resultaten van het in Vorden opgestelde referentiestelsel is dit geble-
ken.
Waarom hogere waarden?
-Er is een directe relatie gezocht met de marktprijzen in de gemeente, die de
werkelijke waarde het meest benaderen. Door middel van een uitgebreid markt-
onderzoek, o.a. verkoopcijfers, de tijd dat een pand te koop staat etc., verzameld
de gemeente informatie, waarmee bij de taxaties rekening gehouden wordt.
-Bouwgrond is steeds schaarser. Vandaar dat de waarde van de grond ook toe-
neemt.

Wat houdt de Wet waardering onroerende zaken in?
De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van
onroerende zaken ten behoeve van belastingheffing.
De Wet WOZ heeft tot gevolg dat gemeenten, waterschappen en Belastingdienst
samenwerken. De gemeenten verrichten de taxaties en verzamelen de relevante
gegevens, welke u als belastingplichtige verplicht bent te verstrekken. De
gemeenten verstrekken deze gegevens aan de waterschappen en
Belastingdienst. De drie partijen gebruiken dezelfde taxaties en dezelfde gege-
vens voor de heffing van hun belastingen.
De belastingplichtigen krijgen van de gemeente een WOZ-beschikking, waarop
de waarde van hun onroerende zaak vermeld staat. Dit is een zorgvuldig, onder
toezicht van de Waarderingskamer, vastgestelde waarde. De belastingplichtige
ziet dezelfde waarde op verschillende aanslagbiljetten of gebruikt deze bij het
invullen van zijn aangiftebiljet.

In de praktijk betekent dit dat de meeste belastingplichtigen nog slechts met
één waarde te maken hebben bij de belastingheffing. Met name het feit dat de
waarde van een woning voor de onroerende-zaakbelasting en voor het huur-
waardeforfait dezelfde is, zal de belastingheffing voor veel belastingplichtigen
duidelijker maken.
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OORONTWERP BESTEMMINGSPLAN VOOR PERCEEL HELDER-
BOOMSDIJK2

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag
3 oktober 1996, gedurende vier weken, op de gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voor-
ontwerp van het bestemmingsplan "Buitengebied, Helderboomsdijk 2".

Dit plan regelt voor het perceel Helderboomsdijk 2, naast burgerwoondoelein-
den, recreatief medegebruik in 3 recreatiewooneenheden en in trekkershutten,

alsmede het medegebruik voor het beroepsmatig verlenen van diensten (prak-
tijk aan huis).

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

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

Reactie op "Biej ons in d'n Achterhook" Aanleg Fietspad:

"Ere, wie ere toekomt
Door ons artikel "Biej ons in d'n Achterhoek" komt de waarheid boven ta-
fel. Veel Vordenaren vroegen zich af hoe e.e.a. in elkaar zat.

Wij geven hierbij de juiste toedracht. Gemeente Vorden heeft zelf beslist
dat de gevaarlijke oversteek gemaakt moet worden voor fietsers.
Motivatie: de fietsers moeten verkeersremmend werken.
De provincie heeft de grond buiten de bebouwde kom wel gekocht van het
Geldersch Landschap.

Vanaf de rotonde tot aan het gedeelte wat van de provincie is, moest de ge-
meente zelf aankopen. Dit heeft men nagelaten.

Hetzelfde geldt voor eerder aangelegde rotondes. Het Geldersch Landschap
heeft 100% meegewerkt, de rotonde had wel groter mogen worden.
Men had wel meer grond kunnen kopen, doch dit is niet gebeurd. Ere, wie
ere toekomt, het Geldersch Landschap heeft dus wel meegewerkt.

Hopelijk gebeuren er geen ongelukken, het Geldersch Landschap valt in ie-
der geval niets te verwijten.

Hieronder wordt de verklaring van Het Geldersch Landschap afgedrukt.

Wij als Stichting Het Geldersch Land-
schap willen hierbij graag reageren op
het artikel "Biej ons in d'n Achterhoek'
van H. Leestman in het Contact van 25
september j.1.

Wij zijn altijd een voorstander geweest
voor de aanleg van een fietspad van
Vorden naar Ruurlo, we hebben zelfs
in 1991, in overleg met de actieve werk-
groep uit Kranenburg, een brief laten
bezorgen bij alle bewoners langs de
Ruurloseweg waarin wij ons standpunt
duidelijk hebben gemaakt en waarin
duidelijk naar voren is gekomen dat
wij volle medewerking zouden verle-
nen aan de aanleg van het fietspad
richting Kranenburg.

Toen enkele jaren geleden de concrete

plannen bekend werden gemaakt, heb-
ben wij er al opgewezen dat een vrij lig-
gend fietspad tussen de rotonde en het
gedeelte buiten de bebouwde kom on-
ze sterkq^ÉÉkeur had. Dit is toen door
de plann^rmiakers niet opgepakt, men
is van mening dat de constructie die
nu wordt aangelegd voldoende veilig
is, maar toen vorig jaar de aankoop van
de grondendichter bij kwam heeft een
van onz^^Jewerkers tijdens een ge-
sprek mer Ire verantwoordelijke wet-
houder deze aangelegenheid nogmaals
doorgesproken en hebben wij de even-
tuele benodigde grond aangeboden.

Dit heeft zij toen besproken met haar
ambtenaren en enkele weken later is
ons bericht dat men bleef bij het ge-
plande tracé, met als motivatie dat

fietsers op de aanliggende fietsstrook
verkeersremmend zouden werken.
Wij hebben daarna de benodigde op-
pervlakte grond buiten de bebouwde
kom verkocht aan de provincie, die nu
met de aanleg bezig is.

Wij blijven van mening dat een vrij lig-
gend fietspad vanaf de rotonde tot aan
de grens van de bebouwde kom, bin-
nen de bebouwde kom moet de ge-
meente de aanlegkosten betalen en
daar buiten de provincie, het veiligst is
en als de gemeente alsnog zou beslui-
ten dat vrij liggend gedeelte aan te leg-
gen wij daaraan alle medewerking zul-
len verlenen.

Wij zijn de laatste weken herhaaldelijk
aangesproken door bewoners van Vor-
den met de vraag wilde jullie weer niet
verkopen, dezelfde mening gaat ook
door het dorp met betrekking tot de
aanleg van de rotonde, ook hier werd
ons verweten dat wij niet aan een an-
dere situering van de rotonde zouden
willen meewerkegjj^É^ aan de aanleg
van de rotonde ̂ ^oben wij meege-
werkt, de rotonde is geen meter klei-
ner geworden, de gemeente heeft elke
gevraagde m2 van ons verworven.

Wij hopen dat de^j^iers van Vorden
nu voldoende geïnrOTOieerd zijn, want
daar hebben de belasting- en abonne-
mentbetalende en ook hopelijk begun-
stigde van De Stichting Het Geldersch
Landschap recht op.

Stichting het Geldersch Landschap
Postbus 7005
6801 HA Arnhem

Linde zag zich zelf terug in revue
"Onder de Linden"
Een revue schrijven is niet gemak-
kelijk. Laat staan het uit te voeren
waarbij het publiek spontaan re-
ageert en na afloop gekonkludeerd
kan worden "het was de moeite
waard". En dat was donderdag-
avond in een met 600 toeschouwers
gevulde feesttent in het buurtschap
Linde beslist het geval toen de revue
"Onder de Linden" de vuurdoop on-
derging. In feite bijzonder jammer
dat het maar bij een uitvoering
blijft.

Gezien de tijd en het enthousiasme dat
erin wordt gestoken doodzonde dat
niet meerdere uitvoeringen gegeven
worden, hoewel de eerlijkheid gebied
te zeggen dat de revue door
Lindenaren in feite ook voor Lindena-
ren is bedoeld. Dat was namelijk het
sterke punt. Veel bezoekers herkenden
situaties die zich juist in dit buurt-
schap afspelen. Met name de "droom"
die Janny Haaring in dichtvorm voor-
droeg en waarbij vrijwel de gehele
Lindense bevolking met een vliegtuig
naar het traditionale volksfeest ging
(dit jaar zelfs voor de 130e keer) was ij-
zersterk en werd terecht met een dave-
rend applaus beloond! De tekstschrij-
vers Netty Arfman (die ook de algehele

coördinatie van de revue voor haar re-
kening nam), Henk Sleumer, Ferdi
Schmitz en Bert Tuinman hebben vak-
werk geleverd. De revue speelde zich af
in (uiteraard) Linde waar met name
een boerengezin probeert alternatie-
ven te zoeken voor het boerenbedrijf.
Een "beauty farm" beginnen, dat was
de sleutel voor een goede financiële
toekomst. Maar een dergelijke farm in
Linde. Zou dat wel lukken? En of het
lukte! En niet in de minste plaats door
toedoen van Opa (Antwan Havekes) die
op prachtige wijze voor de promotie
van de farm zorgde. Opa zag het wel
zitten, zelf behandeld te worden en
dan het liefst door mooie meiden. Een
schitterende scène waarbij Opa en
schoonzoon een verlegen buurjongen
een behandeling geven. En je kunt het
geloven of niet, de "behandelende des-
kundigen" hadden handschoenen aan
die normaliter door medewerkers van
de K.I. gedragen worden! Natuurlijk
ook op het platteland inspekties van
een milieudeskundige (door de boerin
omschreven als een stadse "hittepetit")
die kwam kijken of er geen zweetluch-
ten kwamen overdrijven. Een leuk in-
termezzo, de boerendansers die hun
.opwachting kwamen maken. De "ol-
derwetse" dansen gingen erin als koek.

Dat was ook het geval bij het bekijken
van foto's van Linde in vroeger jaren
dat uitmondde in het zingen van lied-
jes uit die tijd. Gezongen door een
zanggroep onder leiding van Antwan
Havekes dat muzikaal werd onder-
steund door een band onder leiding
van Wilfried Lichtenberg.
De dansgroep stond onder leiding van
Berdie Tolkamp. Na een wat aarzelend
begin kwam de groep tijdens het num-
mer "You are so beautiful" sexy ge
kleed met daarbij prachtige lichteffek-
ten bijzonder goed uit de verf. Alle lof
voor de decorbouwers. Het Praothuus
in Linde waar Fiene de scepter zwaait
was prachtig op de bühne nagebootst
en tot hilariteit van het publiek kwam
Fiene zelf nog even voorbij om op het
terras een borrel in te schenken!

Klootschieten een sport dat veel in
Linde wordt beoefend passeerde even-
eens de revue. De toneelgroep onder
leiding van Bert Tuinman toonde zich
tekstvast. Wel de Lindenaren hebben
met succes hun nek uitgestoken voor
"Onder de Linden". Er zal ongetwijfeld
over nagepraat worden en zal menig
"oude" Lindenaar wegmijmeren wan-
neer hij terug denkt aan de "Ode aan
Linde".
De bakker, de school, ze zijn verdwe-
nen maar wat is gebleven zijn de na-
men van de boerderijen. Die worden
vol nostalgie heden ten dage nog ge-
koesterd.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned.Bond
van Plattelandsvrouwen organiseert
dinsdag 8 oktober een fietstocht en
wandelexcursie op landgoed "Hack-
fort". Het vertrek vanaf het Marktplein.
De afd. Vorden heeft een bezoek ge-
bracht aan Jan Houtman in Aerdt waar
een verzameling van circa 100 mer-
klappen werd bezichtigd.

AGENDA
OKTOBER

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

2 HVG Wichmond. Lezing oude
melkfabriek Hengelo

2 HVG Linde Inge Nijenhuis
2 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 PCOB Gez. ouderenmiddag in

dorpscentrum
8 NBvP Excursie Hackfort
8 Soos Kranenburg
8 HVG Dorp excursie rozen kas.
9 ANBO dagfietstocht, vertrek v.a.

Kerkplein, info 551795
9 NBvP Handwerkochtend
9 NBvP Dia's Mexico
9 Welfare handwerken Wehme
9 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
10 Bejaardenkring Dorpscentrum
12 HSV de Snoekbaars IJsselwedstrijd
13 HSV de Snoekbaars Snoekwedstrijd
13 VAMC Oriënteringsrit de

Graafschaprijders vanaf
Schoenaker

13 NBvP Bezoek koffieconcert
15 NBvP Excursie
16 HVC Wichmond. Schrijven, een

ambacht?
16 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 HVG Dinie Hiddink

Boekbespreking
17 HVG Wildenborch. Mevr. Diny

Hiddink
17 PCOB in de Wehme. Prof. dr. IA.

Diepenhorst
19 Concert Sursum Corda + Pr.

Juliana, Zelhem in het
Dorpscentrum

20 Openstelling de Wiersse
21 NBvP Doe-avond
22 Soos Kranenburg
23 Welfare Bazar Wehme
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
23 NBvP Handwerkochtend
24 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 ANBO Informatiebijeenkomst over

natuurgeneeskunde in
Dorpscentrum

25 Revue NBvP ZMO, Jong Gelre in
Dorpscentrum

28 NBvP Doeavond
30 HVG Linde. Rondje Kerkeraad
30 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
31 HVG Wichmond Kringmiddag in

de Kapel te Vorden
31 HVG Linde Kringmiddag in de

Kapel
31 HVG Dorp Kringmiddag in de

Kapel
31 Themadag Vrouwenraad

Dorpscentrum



Amerikaanse glasschilderes Sylvia Nicolas werkt tijdelijk bij Van der Wal:

ttDe medewerkers hier zijn m'n apostelen
De Amerikaanse glazenier Sylvia Ni-
colas (68) werkt op dit moment op de
glas in lood afdeling van schildersbe-
drijf Van der Wal in Vorden, die in de
loop der jaren naamsbekendheid
heeft verworven in het restaureren
van kerkramen. Het is de bedoeling
dat ze hier tot half oktober bezig is
met de beschildering van een aantal
ramen voor de Sint Pancratiuskerk in
Tubbergen. Het bijzondere aan dit
project is dat Sylvia Nicolas de vierde
generatie van de familie Nicolas is die
als glazenier aan de restauratie van
de kerk in Tubbergen werkt. En of dit
nog niet bijzonder genoeg is, zal ook
haar zoon Diego Semprun binnen-
kort naar Vorden komen om haar te
helpen. Voor de in Limburg geboren
Sylvia Nicolas is het de eerste keer dat
ze in de Achterhoek is. Op 11 jarige
leeftijd verhuisde ze naar Amerika.
"Maar ik ben bijzonder blij dat ik de
Achterhoek heb leren kennen. Het is
hier prachtig. En ik vermaak me hier
opperbest. Het is prima werken bij
Van der Wal. Maar wat wil je ook als je
werkt met prachtige mensen om je
heen. De jongens die hier werken
moet je dan ook zien als mijn aposte-
len", lacht ze. Een gesprek.

Het contact tussen Sylvia Nicolas en
schildersbedrijf Van der Wal is op een
toevallige wijze tot stand gekomen.
Nadat Van der Wal in het verleden
heeft gewerkt aan de restauratie van
de kerk in Wehl deed pastoor Theo van
de Sman opnieuw een beroep hun.
Ditmaal ging het niet om de kerk in
Wehl maar om de Sint Pancratiuskerk
in Tubbergen. Pastoor Van de Sman
was in die tussentijd van werkplek ver-
huisd en had goede ervaringen met de
firma uit Vorden dat als één van de
weinige schildersbedrijven in ons land
ook een eigen glas en lood afdeling
heeft. Daarom zocht hij opnieuw con-
tact met eigenaar Leo Westerhof.
Ondertussen had pastoor Van de Sman
en de „Stichting vier generaties" uit
Tubbergen ook contact met Amerika.
Dit is de het land waar de 68-jarige
Sylvia Nicolas woont en als glazenier
werkt. Haar familie heeft een sterke
band met de kerk in Tubbergen, want
tot nu tot hebben al vier generaties van
de familie Nicolas als glazenier aan de
kerk gewerkt. De neo-gotische kerk is
van 1896 en volledig voorzien van ge-
brandschilderde ramen. Het was aan-
vankelijk Frans Nicolas die aan deze
klus begon. Hij ontwierp de vijf ramen
rondom het hoofdaltaar. Daarna heb-
ben Frans, Charles, Francois en Joep
Nicolas zich gestort op de ramen van

de kerk in Tubbergen. Joep Niclolas is
de vader van Sylvia Nicolas. Hij over-
leed op 25 juli 1972. Vier dagen daar-
voor had hij in Tubbergen de opdracht
aanvaard het werk van zijn familie in
de Sint Pancratiuskerk te voltooien.
Helaas kon hij du^ipoit beginnen aan
deze klus. Het fll) werk is daarna
voortgezet door c r vierde generatie
van de familie. Oftewel zijn dochter
Sylvia Nicolas. Nadat zij in de jaren ze-
ventig al eens aan de kerk gewerkt
heeft is ze dus i p n i e u w terug in
ons land.

"Ik ben hier begin september aangeko-
men. In Amerika had ik de ontwerpen
voor de ramen al gemaakt. Het gaat om
drie ramen die bestemd zijn voor de
Mariakapel. Op het eerste raam is de
aankondiging aan Maria te zien, daar-
naast de ontmoeting van Maria met
haar nicht Elisabeth en ten slotte de
bekroning van Maria. Dat laatste was
trouwens nog een zeer groot probleem.
Ik heb daarover verschillende brieven
naar de Stichting moeten schrijven.
Want iemand uit het bisdom was aan-
vankelijk van mening dat dit niet kon.
Maar ik heb ze uiteindelijk toch weten
te overtuigen. Want volgens de rozen-

krans is de kroning de vijfde glorie van
Maria. Ook wel het vijfde tientje ge-
noemd. En aangezien de rozenkrans
nog steeds bestaat, is het dus volkomen
legitiem om deze kroning uit te beel-
den", zegt ze. Sylvia Nicolas vertelt met
de gebrandschilderde rain^upaag een
verhaal. "Vroeger werde«|Hlamen in
de kerken ook gezien als de Bijbel voor
de armen. Mensen die geen bijbel kon-
den lezen,-lazen het bijbelverhaal als
het ware op de ramen van de kerk. Zo
is het allemaal begonnen^^^
Ondanks het feit dat SyH^Jbolas ka-
tholiek is en in God gelooft, komt ze
niet zo vaak.in de kerk, "Zeker niet el-
ke week. Het stomme is ook dat ik tij-
dens een dienst altijd zeer moeilijk
mijn. aandacht kan houden bij het ver-
haal van de pastoor. Ik dwaal altijd met
mijn ogen door de kerk en ga dan in
mijn gedachten de kerk opnieuw in-
richten. Dat is een hele merkwaardige
eigenschap van me. Maar dat zal altijd
wel zo blijven", lacht ze.
Aanvankelijk was het niet de bedoeling
dat Syvia Nicolas in de voetsporen zou
treden van haar vader. "Ik heb eerste
hele andere dingen gedaan. Maar toen
ik in 1954 mijn vader enkele ramen zag
beschilderen van de Romaanse basiliek

in het Limburgse Sint Odiliënberg,
wist ik het plotseling. Dit wil ik ook. Ik
ben toen in Tegelen gaan wonen en
mijn vader heeft mij toen het vak ge
leerd. Raar is dat eigenlijk, hè. Eerst wil
je er niets mee te maken hebben en
daarna komt die ommekeer. Maar ik
denk dat de meeste jongeren dat heb-
ben. Want wie wil nou het vak gaan
uitoefenen dat zijn of haar vader doet?
Dat doe je toch niet. En met dat idee
liep ik destijds dus ook rorvd. Je gaat je
dan verzetten. Maar het bloed kruipt
toch waar het niet gaan kan."
Dit laatste geldt ook voor haar zoon
Diego Semprun. Deze heeft een grafi-
sche opleiding gehad en jarenlang als
vormgever gewerkt bij diverse tijd-
schriften. Een aantal jaren geleden
heeft de 41-jarige Diego Semprun ech-
ter de overstap gemaakt naar de glaze-
nierskunst. "En daar ben ik best wel
een beetje trots op", zegt Sylvia
Nicolas. "Want het is de vijfde genera-
tie van onze familie die zich met dit
vak bezig houdt. En dat is uniek. Diego
komt over enkele weken ook naar
Vorden toe en dan is hij de vijfde gene-
ratie van onze familie die aan de Sint
Pancratiuskerk in Tubbergen werkt. Is
dat niet geweldig?"

Gert Jan Knoef schutterskoning
volksfeest Linde
Gert Jan Knoef is afgelopen week-
end op verrassende wijze (zo ervaar-
de hij dat zelf) schutterskoning ge-
worden op het volksfeest in het
buurtschap Linde. Een feest dat dit
jaar voor de 130e keer plaats vond.
Het vogelgooien bij de dames werd
gewonnen door Miny Klein Bramel.
Dat leverde haar de titel "Knuppel
koningin van Linde" op. Tevens
stond het "Keizerschieten" op het
programma. Hieraan deden 31 per-
sonen mee die ooit al eens schut-
terskoning zijn geworden. Wim
Zweverink werd winnaar.

Zaterdagmiddag begonnen de spelen
met een demonstratie vendelzwaaien
verzorgd door Henk Nijland. Voorzitter
Wim Lenselink verwelkomde vervol-
gens burgemeester Kamerling. Deze
sprak over de saamhorigheid in een

buurtschap zoals bijvoorbeeld Linde en
vertelde en passant iets over de toe
komstige herindelingsplannen. Het
college en de raad zitten niet geheel op
dezelfde golflente. Er zijn stromingen
die porteren voor samenwerking rich-
ting Lochem en Borculo en een ander
deel voelt meer voor Hengelo en
Steenderen. Nieuws onder de zon is er
evenwel nog niet aangezien Vorden
nog wacht op een definitief antwoord
vanuit Lochem.
Een ding is zeker de Lindense bevol-
king lag er niet wakker van en stortte
zich vol overgave op de spelen, gevolgd
door een spetterend feest (zaterdag-
avond) in de grote feesttent met mede-
werking van de "Flamingo's".

Uitslagen: Vogelschieten: l Gert Jan
Knoef|koning); 2 A. Koning(kop); 3 H.
Pelgrum(r.vl.);4 B. Tolkamp(l.vl.);5 H.

Mokkink(staart).
Bolero: l H. Havekes;2 W. van Dijk;3 M.
Bloemendaal;4 J. Haaring;5 W. Nijland.
Ringwerpen: l G. Lenselink;2 A.
Bloemendaal;3 E. Bloemendaal;4
G.Gr.Nuelend;5 A.Bloemendaal.
Korfballen: l M. Roeterdink;2 J.
Bloemendaal;3 H. Bloemendaal;4 M.
Roeterdink;5 W. Harmsen.
Kegelen:! M. Roeterdink;2 B. Koning;3
H. Arftnan;4 J. Bosch;5 H. Berenpas.
Vogelgooien dames: l M. Klein Bramel
(koningin);2 A.Nijland;3 M. Meijerink;4
G. Bijenhof;5 A. Ruiterkamp.

Sjoelen: l G. Hietbrink; 2 A. Ruiter-
kamp; 3 B. Klein Winkel; 4 M. Bloe-
mendaal; 5 G. Eikelkamp.
Schijfschieten: l J. Lenselink;2 C.
Knoef; 3 M. Roeterdink; 4 M. Bodegom;
5 H. Lenselink.
Geluksbaan: l J. Schotsman; 2 M.
Roeterdink; 3 S. Bloemen; 4 J. van
Bodegom; 5 C. Knoef.
Dogkarrijden: l K. Pelgrum;2 J.
Lenselink; 3 R. Fokkink; 4 J. Wesselink;
5 A. Sloetjes.
Keizerschieten: l W. Zweverink.
Belschieten: l W. Eskes; 2 M. Roeter-

dink; 3 W. Eskes; 4 T. Lenselink; 5 M.
Roeterdink.
Doel trappen dames: l en 2 M. Meije-
rink; 3 I. Huurneman; 4 E. ten Broeke;
5 T. Koning.
Hoefijzergooien: l H. Pardij s; 2 H.
Havekes; 3 M. Arfman; 4 en 5 G. Groot
Nuelend.
Fietsorientatie: volwassenen: l J. Roe-
terdink; 2 H. Sleumer; 3 M. Klein
Bramel.
Idem jeugd: l A. Arfman; 2 R.
Meijerink; 3 J. van Ginkel.

De verloting met als hoofdprijs een po-
ny werd gewonnen door W.Romein.

Veiling
Wie heeft zaterdag tijdens de veiling
te Vorden een nikkelen keteltj e met
een rose zijden bloemstukje meegeno-
men, dit is eigendom van „de Herberg"
en heeft een emotionele waarde, gelie-
ve terug te bezorgen bij de „Herberg"
te Vorden. Bij voorbaat hartelijk dank.
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T)E SJONNIES

AANVANG: 21.00 UUR URBfcWIKUV
ENTREE VOORVERKOOP: F10,00 t/m 2 oktober LOC!» MIM HOUSE
AAN DE ZAAL F 15.00 BATHMCNrU BRINK

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met
ingang van donderdag 3 oktober

1996, gedurende vier weken, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan "Vorden Buitengebied
Holskampweg 3".

Dit plan regelt voor het perceel Holskampweg 3 de
overgang van de agrarische bestemming in een
bestemming voor (burger)woondoeleinden waarbij de
woonfunctie wordt beperkt tot het bestaande woon-
gedeelte en de achterliggende deel.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar
maken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001,7250 HA VORDEN.

Vorden, 2 oktober 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

dÉ
NATIONALE

WOONMAANO

SFEERVOL
WONEN
Daar weten ze bij De Spannevogel
meubel- en tapijtenhuis alles van

• Kwaliteit

• De laagste prijzen
(prijsgarantie)

• De beste service

• Slagingspercentage
100%

Tot ziens in

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

Werelddierendag
bij Welkoop

Op zaterdag 5 oktober
a.s. tussen 12.00 en
14.00 uur nodigen
we alle kinderen
ter gelegenheid
van WERELD-
DIERENDAG uit
voor een GRATIS
ritje in een

huifkar
of op een

pony.

GRATIS deelnamekaartjes kun je op woensdag 2
oktober a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur in de Welkoop-
winkel ophalen. Kom je ook?
Tevens kun je dan met je huisdier meedoen aan de die-
renvraagbaak.

VORDEN
Stationsweg 16 - 0575-551583

Entreebewijzen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Even uit de zorgen...
Vele duizenden langdurig zieken.en zwaar lichamelijk gehandicapten gaan dit jaar een weekje op een Zonnebloem-vakantie.

Geholpen door 6.000 Zonnebloem-vrijwilligers. U kunt ook helpen!
Want hoe meer geld er via de "Actie Zonnebloemvakanties" binnen
komt, hoe meer zieken en gehandicapten op vakantie kunnen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

GIRO 145
"Ook ik help mee"

de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon (076) 560 20 60

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000

NEDERLANDSE KANKERBESTRIIDING/KWF.
SOPHIALAAN 8, 1075 BR AMSTERDAM



.MAN

MATRASSEN EN BOXSPRINGS
eest/ naam.

Uw Pullman dealer

3E WONER [J
v/h Ankersmit

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

6&JRS&?

een HR ketel huren!
0575551546

I5MSIWOI5K
"n?aUaf.etechniekvorden

Eckhardt

badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

Iedere zaterdag grote

POMPOENEN
'ASSEN

verkoop

Meer dan
50 soorten

BOOMKWEKERUEN

M.G. SPffiGELENBERG B. V.
Oude Zutphensewg 5a, \farden

Zin in muziek?
Bespeelt u een muziekinstrument of
wilt u een blaas- of slaginstrument

leren bespelen?
Bij ons harmonie-orkest en de malletband
(drumband met melodisch e instrumenten)

zijn nieuwe letten van harte welkom en. . .
wij kunnen u een goed instrument in bruikleen geven.

Komt u eens in het Dorpseentrum in Vorden een repetitie
bijwonen, waar we elke dinsdag van 19.30 tot plm. 21.30 uur

onze 'hobby' bedrijven.
Ons leerlwg-orkest begint om 18.30 uur

Ook bent u van harte welkom op ons herfstconcert op zaterdag 19
oktober a.s. in het Dorpscentrum te Vorden om een indruk te krijgen

van onze (en mogelijk ook voor u) mooie hobby.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

C H R I S T E L I J K E M U l\E K V E R E N l G l N G

Sursum Corda
V O R O E N

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

Openingslijden:
ma/vr 8-17 uur, zaterdag 9-13 uur, vrij-
dagavond koopavond van 19-21 uur

ledere zaterdag grote

POMPOENEN
en

SIERKALEBASSEN
verkoop

Meer dan
50 soorten

BOOMKWEKERUEN

M.G. SPffiGELENBERG B.V.
Oude Zutphenseweg Sa, \forden

Briïidsshow
in de Caribbean
MAANDAG 14 OKTOBER
van 19.30 tot 23.00 uur
BEIJER BESSELINK - B%ÜIÏ)S-COCKTAIL EN HERENMO^
MlC JSIELISSENSTIIAAT 23 - BfiLÏlMJM - TELEFOON 0544-481222

TED BÜTER - VAKFOTOGRAFIE EN VIDEO-PRODUKT
RoZENHOÏLAAN 35 - HliNOKI-O :(CiLD.). -.TELEFOON 0575-463956

BARENDSEN KTOS, GESCHENKEN EN SERVIEZEN;
VORDKN

SALON MARIANNE HAAR- ÜN HUIDVERZORGIN
DORPSSTRAAT 30 - VOROEN - TELEFOON 0575-551423/552033

JAN DIJKERMAN ~ BRUIDSBOEKETTEN EN COR
ZUTPHENSEWEC; 5 - VoRDEN - TF.U-FOON 0575-551334

RABOBANK -• REISBURO VQRDEN (HUWELIJKS^
ZUTPHENSKWEO ZÓ - VoRDEN - THLlilOON 0575-557837

BERENDSEN - BROOD- EN BANKETBAKKERy
DORPSSTRAAT il - VO'HDEN - T I - L I - I O O N 0575-551373

TAXIBEDRIJF KLEIN BRINKE
VORPEN

SLOTBOOM - JUWELIER-HORLOGIER
NlEÜysTAD 64 - ZUTPHF.N - TELEFOON 0575-514251

BODEGA 'T PANTOFFELTJE VORDEN
DORPSSTRAAT 34 - VORDEN - TELEFOON 0575-551770

DRUKKERIJ WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - VORDEN - TELEFOON 0575-551010

TOEGANGSPRIJS F 10,-

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 0575-551770
Tot ziens bij Frank en Mirjam Meulenbroek

ZAAL OPEN 19.00 UUR



EfKMARKIL
Vrijdag 4 oktober a.s.
90e Verlotingsmarkt

Trekking 15.00 uur zaal „De Herberg"
Tevens enveloppen-aktie met mooie prijzen.

2 bos

BLOEMEN naar keuze 8,95
2 BEGONIA'S 9,95
2 WINTERCYCLAMEN 9,95
BOLCHRYSANT 8,95

2 voor 10,00

5 HEIDEPLANTEN 1O,OO
24 VIOLEN 12,95
25 TULPENBOLLEN

van 8,95 voor O,9O

25 NARCISBOLLEN
van 8,95 voor O99O

'

DE VALEWEIDE-bloemen

AANBIEDING 4 OKTOBER

De

Notenspecialist

CHOCO PINDA'S EN
CHOCO ROZIJNEN

250 gram

500 gram

3OTTOT ZIENS OP DE MARKT!!!

OKTOBER

TRIP TO TRIP
Muziekcaffé: KARAOKE

10JAARDIKO-VERYOER

KALIBER

P.P.M..
BAND

SESAM
VOUR

RADIO YEfflNtiTAQ
DIZMENDEFRIM HUI FINALE MÜZIiKAFE

Dl DIJK
m

Weer of geen weer, de bloemen
blijven groeien. Zodoende dage-
lijks VERSE BLOEMEN waar-
onder prachtige buitenchrysan-
ten. Ook verkrijgbaar kalebassen
en scharreleieren. T.z.t. noten en
kastanjes.

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

drukwerk dat
gezien wordt.

mede bepaald door

üp drukwerk, Het

dat

behoort; uit -ïfê iteri.

zowel in ontwerp.

valt opl. sterkBr,

het

Wij zijn dalppljw
llii

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
N t D E K l A N D S i

KANKERBESTRIIDING

AANBII DING
VAN DEI WE K
op de Vordense Markt

KABELJAUWFII

van 19,- per kilo voor per kilo

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 34 60

'Als appelbloesem in de winter'

Kerstoratorium
Wie zing er mee?
Oefenen elke zaterdagmorgen
om 10.OO uur in de
R.K. Christus Koningkerk
aan Het Jebbink 8.

We beginnen a.s. zaterdag 5 okt.
o.l.v. Symone Boerstoel.
De uitvoering is op zondag
22 december om 19.00 uur in de
Dorpskerk.

Opgave bij:
Alie Bink, tel. 441603 of Lieneke van Ruller, tel.
553635 of Corry Peters, tel. 552411

Organisatie:
Raad van Kerken en Vorming en Toetsing

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

Onze klaverjasavond is
elke 2e vrijdag van de
maand aanvang 2O.OO uur

11 oktober
13 december
14 februari
4 april

8 november
10 januari
14 maart
9 mei

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

Uw meubels
versleten ? <
Wij stofferen snel en voordelig.
Laat u vakkundig adviseren. Bel vooreen
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

i interieuradviseur

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



Maandthema kanker
Elk jaar krijgen in ons land zo'n
60.000 mensen te horen dat zij kanker
hebben. Er zijn meer dan honderd
verschillende soorten kanker, elke
soort is een andere ziekte. Eén ding
hebben alle soorten kanker gemeen;
er is sprake van ongeremde celdeling.
Op de lange duur bedreigt dit de ge-
zondheid. In oktober is kanker het
maandthema van de GEZONDHEIDS-
W1JZER ZUTPHEN.

Wat is kanker?
Ons lichaam maakt uur na uur miljoe-
nen nieuwe cellen aan. Deze celdeling
gebeurt volgens bepaalde vaste ge-
dragsregels. Eén van de gedragsregels
is dat cellen zich alleen delen als nieu-
we cellen nodig zijn. Bij kanker zijn de
gedragsregels en daardoor de celdeling
verstoord. Kankercellen vertonen aller-
lei afwijkingen. Ons lichaam kan de de
ling van kankercellen niet meer stop-
pen en er komen steeds meer afwijken-
de cellen. Op den duur ontstaan ge
zwellen, tumoren, van deze cellen. Tu-
moren kunnen goedaardig of kwaad-
aardig zijn. Bij kanker is sprake van
een kwaadaardig gezwel. Een kwaad-
aardig gezwel kan binnengroeien in
het omringende weefsel of er kunnen
cellen losraken die elders in het li-
chaam terecht komen. Zo ontstaan
nieuwe tumoren. Uiteindelijk ontre
geit dit het functioneren van ons li-
chaam. Dit is een ontwikkeling van ve
Ie jaren. Kankercellen kunnen soms
wel 10 tot 20 jaar bestaan, zonder dat
iemand daar last van heeft.

Hoe ontstaat kanker?
Elke soort kanker ontstaat door een sa-
menloop van omstandigheden. Uit on-
derzoek blijkt dat sommige leefge-
woonten of omstandigheden het risico
op kanker vergroten. Welke risicofacto-
ren dat zijn verschilt per soort kanker.
Zo is roken een risicofactor voor long-
kanker terwijl zonlicht huidkanker

kan veroorzaken. Ook zijn bepaalde
soorten kanker erfelijk. Vaak wordt
kanker pas ontdekt als de ziekte al
klachten veroorzaakt. Bij sommige
klachten is het verstandig niet te wach-
ten met een bezoek aan de huisarts,
(zie de folder 'De acht goede redenen
om naar de dokter te gaan'). Hoe snel-
ler kanker ontdekt wordt, des te groter
is de kans op genezing.

Hoe wordt kanker behandeld?
Veel mensen denken bij de diagnose
kanker dat behandeling en genezing
niet meer mogelijk zijn. Dit is een mis-
verstand. De kansen op genezing ver-
schillen per soort kanker en het stadi-
um van de ziekte. Kanker wordt op ver-
schillende wijze behandeld. De meest
gangbare zijn: operatie, bestraling en
medicijnen. Daarnaast ontwikkelt de
behandeling van kanker steeds verder
bijvoorbeeld door experimentele be
handelingen voor onderzoek. Behalve
de algemeen gangbare behandelingen
zijn er ook tal van alternatieve metho-
den om kanker te behandelen. Voor-
lichting en ondersteuning bij kanker
wordt geboden door verschillende or-
ganisaties zoals de Nederlandse kan-
kerbestrijding. Integrale Kankercentra
en verenigingen van kankerpatiënten.

Informatie
Gedurende de maand oktober heeft de
Gezondheidswijzer Winterswijk infor-
matie over het thema kanker. Folders
en brochures over de verschillende
soorten kanker, over het voorkomen,
vroegtijdig ontdekken en de begelei-
ding van kanker zijn gratis beschik-
baar. De Gezondheidswijzer Zutphen is
gevestigd in de thuiszorgwinkel van
ZorgGroep Oost-Gelderland, Laarstraat
15. Tel. 06-8806. Opoaingstijden: maan-
dagmiddag en din4^^ t/m donderdag.
Ook voor informatie over gezondheid
en ziekte kunt u^fcrecht bij de
Gezondheidswijzer. ^^

Jubileumconcert Bargkapel

Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober organiseert de Vriendenkring van de
Bargkapel een jubileumconcert t.b.v. het 30-jarig bestaan van de Bargkapel te
Barchem. Er zullen zaterdag optredens zijn van:

Bargkapel o.l.v. Willem-Jan Jolink met zang van Mirjam van Aken en Nadja
Lichtenbarg.

Brother in Law, een Close Harmonie Group, welke voor de tweede keer bij ons te
gast zijn. Het eerste optreden van de groep was in 1987 naar aanleiding van een
van de eerste soundmix-shows van Hennie Huisman.

De Stephans Kapelle uit Nadash, Hongarije. Deze 6-mans formatie komt nu voor
de 7e keer bij ons in Barchem.

Op zondag treden op:
De Drie Donken Blaaskapel uit Den Dungen o.l.v. Dirigent Ad van der Dungen.
De Drie Donken Blaaskapel is een 14-mans formatie bestaat al meer dan 30 jaar
en brengt voornamelijk Tsjechische, Slowaakse, Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse
volksmuziek ten gehore. Veel bekendheid kreeg de kapel met de CD 'Drie Donken
Blaaskapel speelt Antonin Zvacek'. De Stephans Kapelle en ten slotte de drie or-
kesten samen. De optredens vinden plaats in Hotel In de Groene Jager te Barchem.
Inlichtingen: G.R. Tannemaat, Hengelo Gld. Tel. 0575^162826.

Nieuwe voorzitter
bestuur Innovatiecentrum
Noord & Oost Gelderland
Het bestuur van het in Apeldoorn ge-
vestigde Innovatiecentrum Noord &
Oost Gelderland krijgt een nieuwe
voorzitter. Op l oktober a.s. vindt de
officiële overdracht van de voorzit-
tershamer plaats van de heer R.J.M.
Paijens aan de heer ir. W. Jouwsma.

De heer Paijens, oud-direkteur van
Nedap NV te Groenlo, heeft ruim 7 jaar
met veel passie de voorzittersfunctie
van het Innovatiecentrum vervult.
Nu de tijd rijp is voor een wissel neemt
de heer Jouwsma deze taak van hem
over. Jouwsma is direkteur van het be
drijf Bronkhorst High-Tech te Ruurlo.
Innovatiecentrum Noord & Oost Gel-
derland maakt deel uit van het Inno-
vatieCentra Netwerk Nederland en

heeft als doel de technologische kennis
van (inter)nationale kenniscentra snel
toegankelijk en toepasbaar te maken
voor het Nederlandse midden- en
kleinbedrijf. Het Innovatiecentrum
geeft praktische adviezen en fungeert
als vraagbaak.
Daarnaast geeft het actief voorlichting
aan ondernemers en, desgevraagd, stra-
tegische adviezen. Het ministerie van
Economische Zaken draagt groten-
deels de kosten van het advieswerk, tot
maximaal twee adviesdagen per jaar.
Het Innovatiecentrum is onafhanke
lijk, heeft geen binding met of ver-
plichtingen aan andere adviesorgani-
saties, bedrijven of kenniscentra en is
gevestigd in het Ondernemingshuis te
Apeldoorn.

Houtsnijden oud maar
bijzonder ambacht
Uniek is de gelegenheid bij de
Volksuniversiteit Zutphen de grondbe
ginselen te leren van het ambacht
houtsnijden. Begin oktober start de
cursus houtsnijden onder leiding van
Maarten Robèrt. De docent is kunste
naar en vakman bij uitstek, hij maakte
reeds enkele schilderij lij sten in op-
dracht van het Rijksmuseum. Hout is

een heerlijk en mooi materiaal waar-
door prachtige resultaten worden ver-
kregen. Het is nodig eerst de techniek
van het snijden te oefenen aan de hand
van opdrachten voor men aan echte
werkstukken kan beginnen, werkstuk-
ken in de vorm van figuren of bijvoor-
beeld lijsten voor schilderijen. Om te
oefenen werkt men in zacht lindehout.
Meer over dit bijzondere ambacht en
de cursusinhoud kan men krijgen op
tel.nr. (0575) 515589 (VU Zutphen) of
(0575) 522853 (mw. Dooijeweerd).

Dutch Open Motocross solo op zondag 6 oktober in Halle

Titels te vtrdienen op
'de Kappeftbulten'
In de voorlaatste race in dcrstrijd om
de open Nederlandse titels n|fe>cross
in de soloklassen kunnen op^midag 6
oktober in Halle de eerste beslissin-
gen vallen. Alle nationale toppers -
Pedro Tragter, Leon Giesbers, Remy
van Rees, Erik Eggen s, Marco
Stallman, Marcel van Drunen, Jacob
Barth - en tal van internationale
crossers, waaronder de Amerikaan
Tallon Vohland en de Zweed Jonas
Engdahi, dingen in de 125 cc-, de
250/500 cc- en de viertaktklasse mee
naar de felbegeerde Nederlandse
kampioenstitels. De HALMAC uit
Halle heeft het Grand Prix-circuit 'de
Kappenbulten' in optima forma ge
bracht om de crossers tot het uiterste
van hun stuurmanskunst te dwingen.

Gewoontegetrouw zorgt de HALMAC
zondag weer voor een primeur. De 16-
jarige Marlon Wieland uit Zelhem
heeft op verzoek van de HALMAC een
zogeheten wildcard gekregen van de
KNMV. De talentvolle j eugdcrosser rijdt
in de 125 cc-klasse op een door voor-
malig wereldkampioen Pedrio Tragter
geprepareerde Suzuki.
Verder nemen voor het eerst in de ge
schiedenis twee Bulgaren (Balinov
Radoslav en Dilov Ilian) deel aan een
wedstrijd tellend voor het Nederlands
Kampioenschap. Of zij veel potten kun-
nen breken in het gevecht dat ze in de
ze zwaar bezette klasse moeten leveren
is de vraag. De Amerikaan Tallon
Vohland nam in de vierde NK-cross in
het Brabantse Veldhoven de leiding in
het klassement over van Pedro Tragter.
Tragter, na een val bij de start van de
eerste manche gaf hij op, staat nu twin-
tig punten achter op Vohland en voelt
de hete adem in z'n nek van Leon
Giesbers uit het team van Kees van de
Ven. Hoge verwachtingen koestert on-
getwijfeld ook Tragters teamgenoot
Willie van Wessel uit Doetinchem. De

Kappenbulten beschouwt Van Wessel
als z'n favoriete parcours.

In de 125 cc-klasse maakt het Drentse
talent Erik Eggens furore. Hij heeft
liefst zes van de tot nu toe acht verre
den manches op z'n naam geschreven
en is derhalve koploper, gevolgd door
Marco Stallman de kampioen van 1995.
Marcel van Drunen, in het bezit van
een duitse licentie en veelal rijdend
voor het Duitse kampioenschap, staat
vijfde maar was ook vijf manches niet
van de partij. Behalve Nederlandse rij-
ders komen in deze klasse crossers uit
Schotland, Zweden, Finland en België
aan de start.
Stevige regionale inbreng is met name
in de viertaktklasse te verwachten.
Jacob Barth uit Doetinchem zal op z'n
KTM gebrand zijn op een overwinning
op het Kappenbultencircuit. Hij moet
in het tussenklassement Erik Davids
uit Holten en de Deen Mikkel Caprani
voor zich dulden. Barth was op 15 sep-
tember in Veldhoven bij de tijdtraining
weliswaar met afstand de snelste maar
haalde door pech geen enkel punt in
de manches. Voordeel voor Barth is dat
Caprani zich in Halle niet in de strijd
zal mengen. Vuurwerk wordt uiteraard
ook verwacht van de nummer zeven
van het klassement, Zelhemmer Erik
Looman. Hij weet zich vergezeld door
z'n broer Eddy die de negentiende
plaats bezet.
Peter Bergsma uit Hummelo, zeer suc-
cesvol aan het begin van de competitie
met drie tweede plaatsen, bezet voor-
alsnog de negende plaats gevolgd door
Albert Mellendijk uit De Heurne.

Het programma op het circuit 'de
Kappenbulten' in Halle op zondag 6 ok-
tober begint met een vrije training, ge
volgd door een tijdtraining, 's Middags
zal het starthek vallen voor de eerste
manche van de klasse 125 cc.



DIT KAN
nds-

ET!!!

itni Psliirts
voor groot en klein
kindcrmaten
nu 2 voor:
vol wassen -
maten
nu 2 voor:

sportief

dames nylon-

15?°

oranje, geel
of groen

sportsokken
badstof div. kleuren

rz,

pullovers

3 modellen
norm. 35,00

flanellen
blouses
div. ruit dessins
norm. 19,95 nu:

"juuntt
B^^ v ̂ ^ ^^ l*^ • ^^ ^%fashion

mode voor
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LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG
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odeshow
Donderdag 3 oktober

krijgt u de herfst en de winter gepresenteerd.

Tijdens een modeshow krijgt u een flitsende, van-top-tot-teen-

presentatie van de mode voor het komend seizoen.

U wordt door onderstaande zaken uitgenodigd in zaal

Langeler te Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Ruurloseweg 1 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 32

ROQZEG
Sport&Mode

(gpuchon
^*^ Jeugdmode

Raadhuisstraat 23 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 32 79

Spalstraat 13 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 19 96

Dames- en Herenkapsalon

Gerord Lurvinh

Ruurloseweg 16 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 64

HERMANS
SCHOENMODE

Past. Ttiuisstraat 8

Kerkstraat 5 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 41 65

Tel. (0575)46 16 69

JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraat 15 - Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 13 74

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Uit voorraadLIeverbaar PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP

METABO ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
Machines van topkwaliteit voor een redelijke prijs. Toonaangevend voor de professional en
doe het zelver. • Accu boormachines • Klopboormachines • Boorhamers • Haakse slijpers •
Decpupeerzagen • Cirkelzagen • Vlakschuurmachines • Schaaf machines • Bovenfrezen •
Driehoekschuurmachines etc. etc. • met benodigde toebehoren

MERKART1KELEN HANDGEREEDSCHAP

JUNG: Troffels - Voegspijkers - Vloerspanen - Plakspanen - Spackmessen; SANDVIK:
Speedboren - Handzagen - Metaalzaagbeugels; NOOITGEDACHT: Steekbeitels -
Schrijfhaken; SOLA: Waterpassen; STANLEY: Klauwhamers - Sloopbeitels - Drevers -
Handschaven - Stanleymessen - Slaglijnmolens - Rolbandmaten; REX: Steenboren; S.K.F.
Uzerboren; GEDORE: Steek- en ringsleutels; DURATOR: Diamant-doorslijpschijven; RUBI:
Tegelsnijplanken; WITTE: Schroevendraaiers - Schroevendraaier-bits; KNIPEX: Nijptangen
- Draadvlechttangen - Combinatietangen - Waterpomptangen; HECO: Spaanplaat-
schroeven; FISCHER: Pluggen

Stof maskers - Gehoorbeschermers - Raapborden - Schuurborden

Tevens te huur en/of-te koop:
MAKITA Gipsplaten-schroefmachine compleet met snelbouwschroeven op band

Kijken is kopen bij

Spoonmi 28. 7261 AE Ruurto
T«Moon: (0573) 45 20 00
FM: (0573) 45 33 17 BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur



Ingezonden brief:

In Memoriam

Lubertus Johannes Frederik Maria Scheepers
Berton heeft, door middel van een kort schrijven, zijn
wensen kenbaar gemaakt.

Dit gedicht liet hij voor U achter:

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.
En donker zingt mijn bloed
van heimwee, zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen.
Gods stilte tegemoet. Felix Timmermans.

Prijswinnaars
'oude gezegden'
Ook dit jaar was de Oudheidkundige
vereniging 'Oud-Vorden' weer met een
stand aanwezig op de Nutsfloralia. Veel
bezoekers deden mee aan de puzzle,
waarbij aan de hand van tekeningen
oude gezegden moesten worden ge
zocht. Uit de 115 deelnemers kwamen
de volgende prijswinnaars:
Ie prijs f50,-: H. Sueters, Singel 3, Hen-
gelo Gld.; 2e prijs f25,-: Reef, Pr. Johan
Frisohof 6, Terborg; 3e prijs f 10,-: A.
van Ark, Insulindelaan 62, Vorden.

IVN in oktober 1996
Het is aardig deze maand eens goed op
de thermometer te letten en bovendien
de bomen in de gaten te houden. Veel
spreuken over oktober leggen namelijk
een verband tussen oktober en febru-
ari, of de winter in het algemeen. Een
oktober met groene blaan, duidt een
strenge winter aan. Een warme okto-
ber, een koude februari. Maar ook an-
dersom: brengt oktober veel vorst en
wind, zo zijn januari en februari zeer
mild. Wij houden het er maar op dat
we tot nu toe een mooie herfst hebben.
Nu we dit schrijven zijn de meeste bo-
men nog groen, behalve degene die
van de droogte te lijden hebben gehad.
Coniferen, maar ook berken en beuken
hebben het wel erg te kwaad. Ze heb-
ben van alles aangewend om toch er-
gens vandaan wat vocht te krijgen en
dat is hen aan te zien. Helaas het is
meestal niet gelukt. Een opeenstape
ling van milieufactoren heeft hen ge
veld. Toch iets om over na te denken,
bij het maken van steeds nieuwe plan-
nen, wegen, bedrijfsterreinen, recre
atiegebieden, en de vraag om steeds
meer water. Wie de verschijnseln heeft
leren 'leren' schrikt steeds opnieuw als
hij de Nederlandse bossen en lanen be
ziet. Toch zijn er ook planten die zich
lekker voelen bij de veranderingen in
ons milieu. Klimop en braam doen het
prima, brandnetel ook tot voordeel van
de vele vlinders die voor hun ontwik-
keling afhankelijk zijn van juist die
brandnetels. Ga ze dus niet al te rigo-
reus te lijf! Sommige mossen doen het
uitbundig, andere kunnen er helemaal
niet tegen. Voor inlichtingen over cur-
sussen opgeven bij: Alie Perdok (0575)
554074 of Hinke de Klerck: tel/fax
(0575) 467304.

Natuurcursus voor
kinderen in Hengelo Gld.,
Vorden en omgeving
Via de schoolkrant zijn leerlingen mis-
schien al te weten gekomen dat het
IVN, vereniging voor natuur- en mi-
lieueducatie, in oktober in Hengelo
een herfstcursus organiseert voor kin-
deren van 8 t/m 11 jaar. Als men in
Hengelo Gld., Vorden of omgeving
woont kan men meedoen. Er zijn vier
bijeenkomsten: op woensdagmiddag.
Men begint op 9-10 en 16-10. 23-10 slaat
men over, want dan is er herfstvakan-
tie. 30-10 en 6-11 gaat men gewoon ver-

der. Waar de cursus gehouden wordt, is
nog niet bekend, omdat dat erg af-
hangt van het aantal kinderen dat
meedoet. Geef je dus snel op bij mevr.
Perdok (0575) 554074 of mevr. de
Klerck (0575) 467304.

Oudheidkundige
vereniging 'Oud-Vorden'
De Oudheidkundige vereniging 'Oud-
Vorden' opende vorige week het win-
terseizoen met een dialezing door de
heer J. Berends uit Doetinchem. De
heer Berends heeft heel veel studie ge
maakt van kasteel 'De Slangenburg' te
Doetinchem. Aan de hand van talrijke
dia's wist hij daar op boeiende wijze
over te vertellen. Ook het in Ostenfelde
(Duitsland) gelegen kasteel Haus Vorn-
holz was voor hem bekend terrein. Op
dit kasteel bevinden zich nog verschil-
lende familieportM^öi, afkomstig van
de 'Slangenburg'.^^P avond gold als
voorbereiding op het bezoek dat de ver-
eniging de volgende maand aan de
'Slangenburg' hoopt te brengen. Mede
daarom kan deze avond dan ook als
zeer geslaagd

Tentoonstelling 'Diabetes,
een wankel evenwicht' bij
de Vordense Apotheek
De Diabetes Vereniging Nederland
(DVN) heeft samen met de Rijksuni-
versiteit Leiden een tentoonstelling ge
maakt getiteld: 'Diabetes, een wankel
evenwicht'. De tentoonstelling gaat
over de geschiedenis van diabetes en
laat ook zien wat de nieuwste ontwik-
kelingen zijn in de behandelwijze.
Vooral uit Amerika komen nieuwe in-
zichten, waar het gewone publiek nau-
welijks iets van weet. Doordat diabetici
vaak weinig informatie hebben over
zelfcontrole en zelfregulatie worden er
veel fouten gemaakt en leven ze soms
onnodig minder prettig. Wanneer fa-
milie, vrienden en kennissen nog beter
bekend zouden zijn met wat diabetes
precies inhoudt, is het leven met deze
ziekte al een stuk makkelijker. Mede
daarom wordt in de Vordense Apo-
theek deze tentoonstelling gehouden
van 7 tot en met 11 oktober 1996. Tij-
dens deze week kunnen patiënten op
afspraak ook vragen stellen aan ver-
schillende zorgverleners, zoals de dia-
betesverpleegkundige van Streekzie-
kenhuis het Spittaal, een podothera-
peut, een diëtiste en iemand van de
Diabetes Informatie Post die is opge
leid door de DVN. Ook kunnen patiën-
ten spreken met de apotheker. En er is
de mogelijkheid om deel te nemen aan
een cursus over zelfcontrole die ver-
zorgd zal worden door een aantal dia-
betesverpleegkundigen. De patiënt kan
tevens tegen een sterk gereduceerd be
drag een startpakket voor de zelfcon-
trole aanschaffen. Deze week wordt ge
organiseerd in samenwerking met de
DVN. (zie advertentie)

Als appelbloesem
in de winter
Al jarenlang is het traditie in Vorden
om op de laatste zondag van de advent
een zangdienst te houden, georgani-
seerd door de Raad van Kerken. Vaak
met medewerking van één of meer ko-
ren. Dit jaar zal dat iets anders verlo-
pen. Er zal nl. op zondag 22 december
een kerstoratorium, getiteld "Als appel-
bloesem in de winter" uitgevoerd wor-
den in de Dorpskerk. Het is de bedoe-
ling dat iedereen die dit graag wil er
redelijk toe goed kan zingen hier aan
mee kan doen. Op zaterdagmorgen
wordt er 3 maanden lang gerepeteerd
in de Christus Koningkerk aan het
Jebbink o.l.v. Symone Boerstoel. De ti-
tel "Als appelbloesem in de winter" is
ontleend aan het gebruik in de mid-
deleeuwen om op 6 december een tak
van de appelboom in huis te zetten om
die met kerstmis in bloei te hebben. De
appelboom en de appels waren een
symbool van eeuwig leven, van ver-
nieuwing en verjonging. Bloesem in de
"dode" tijd van het jaar laat wel heel
duidelijk zien wat geboorte en ver-
nieuwing, hoop en belofte inhouden.
Spreekt u dit aan, doet u dan vooral
met ons mee. Organisatie is in handen
van de Raad van Kerken en Vorming en
Toerusting. Zie voor verdere info de ad-
vertentie in dit blad.

Extra open dag
op zaterdag 5 oktober
"De Bronsbergen"
Meer dan 80 dierenasielen in
Nederland houden rond Werelddieren-
dag (4 oktober) open huis. Ook het die
renasiel "De Bronsbergen" opent op 5
oktober de deuren. Iedereen is welkom
om kennis te maken met het asielwerk.

De Landelijke Open Asiel dagen wor-
den voor de zevende maal georgani-
seerd door de Centrale Asielraad (CAR)
van de Dierenbescherming, waarbij
115 asielen zijn aangesloten. De open
dag in het dierenasiel "De Brons-
bergen" heeft dit jaar een extra feeste-
lijk tintje omdat tegelijkertijd het 25-
jarig bestaan van het dierenasiel ge
vierd wordt en dat Dhr. en Mevr. Rou-
wenhorst al 25 jaar als beheerdersecht-
paar op het dierenasiel werkzaam zijn.
Daarnaast viert de Dierenbescherming
afd. Zutphen e.o. haar 75-jarig bestaan.
Tijdens een receptie op het dierenasiel
"De Bronsbergen" zal men stilstaan bij
75 jaar zorg voor dieren in de regio. De
asielen bieden jaarlijks meer dan
70.000 honden, katten en andere die
ren een onderkomen. Beroepskrachten
en vele duizenden vrijwilligers zijn da-
gelijks in de weer om het tijdelijke ver-
blijft van de dieren zo aangenaam mo-
gelijk te maken. Met de nadruk op tij-
delijk, want het asiel is geen "afmaak-
centrum". Maar liefst 90% van de die
ren vindt na verloop van tijd een nieu-
we baas. Tijdens de Landelijke Open
Asieldag is er van alles te beleven. De
medewerkers van het asiel "De Brons-
bergen" staan klaar om vragen te be
antwoorden en advies en informatie te
geven over het asielwerk. De jonge be
zoekers tot en met 12 jaar kunnen ook
dit jaar weer meedoen aan de landelij-
ke kleurwedstrijd waarbij leuke prij-
zen te winnen zijn. Waaronder diverse
"Walt Disney" prijzen. Reden genoeg
om zaterdag 5 oktober een bezoek te
brengen aan het dierenasiel "De
Bronsbergen". De dieren rekenen op
uw komst. Het asiel is te vinden op
Bronsbergen 10 te Zutphen. Voor nade
re informatie over de feestelijke activi-
teiten of over het werk van de
Dierenbescherming in het algemeen is
de afd. Zutphen e.o. te bereiken op te
lefoonnummer 0575-556668 (zie ook
advertentie).

Weekendrecept
Vlogman

(ADVERTENTIE)

Ribkarbonades uit Roeselare
Bereidingstijd: 45 minuten

Benodigdheden voor 4 personen:
4 karbonades van 150-200 gram; peper; zout; gebroken tijmblaadjes of-poe
der; 60 gram margarine of boter; l grote gesnipperde ui; l laurierblad; 2
deciliter bruine saus of gebonden vleesjus; 3-4 deciliter (l-l1^ fles friszuur
Belgisch bier; 60 gram kleine dobbelsteentjes doorregen gerookt spek; 1/2
eetlepel aardappelmeel; enkele plukjes tuin- of waterkers

Benodigd keukengerei: vleesplank, mes of hakmes, steelpan of kleine
vleespan, grote vlees- of braadpan, serveerschotel

Bereidingswij ze:
1. Wrijf de karbonades in met peper, zout en wat tijm.
2. Verwarm de margarine in de vleespan. Doe het vlees in de pan zodra het

schuim begint weg te trekken en de margarine begint in te kleuren. Bak
de karbonades aan beide zijden mooi bruin van kleur op een vrij hoog-
gedraaide warmtebron. Temper de temperatuur als het vlees een mooie
kleur heeft. Voeg de uisnippers toe en laat deze even meebakken.

3. Doe er het laurierblad bij en schenk de hete saus in de pan. Giet 3 deci-
liter bier in de pan.

4. Sluit de pan als de inhoud kookt en temper de warmtebron. Laat het
vlees tenminste 10 minuten stoven.

5. Verwarm de bakpan zonder boter, vet of olie en doe er de speksnippers
in. Bak deze krokant en doe ze in de pan bij het vlees.

6. Roer het aardappelmeel aan met enkele theelepels water.
7. Controleer of het vlees gaar en mals is. Neem het uit de pan en verwij-

der het laurierblad. Bind de saus met het aangelengde aardappelmeel.
8. Proefde saus. Voeg naar smaak eventueel nog wat bier toe en leg de kar-

bonades terug in de pan.
9. Dien het vlees op in de saus, in een voorverwarmde schotel, bestrooid

met verse tuinkers.

Wijntip:
Wijn is moeilijk aan te bevelen, bier hoort bij dit gerecht, liefst uit
Roeselare: Rodenbach of anders een geuzebier. Serveer hetzelfde bier als
gebruikt in het recept.

Tip van de kok:
Gebruik een friszuur bier: Rodenbach. Deze bereidingswijze kan met succes
worden toegepast op procureurlapjes, hamlapjes, runder- of sucadelapjes.
Deze laatste 2 vragen wel een langere stooftijd.

Slager Vlogman



zaterdag 5 oktober a.s.

tijdens een gezellig kopje koffie, geserveerd aan
een tafeltje, kunt u genieten van een prachtige
modeshow voor dames en heren
Rob Teunissen zelf zal u het één en ander ver-
tellen over de boeiende mode van dit najaar.

Mode koffietijden
's morgens 10.30
's middags 14.30

Reserveren gewenst

MMoaMaBaMBBBSMiBw^wgw-

Ion nissen
Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 38

O-DISCO
Kranenburg

vrijdag: HITMANIA

v.a. 21.OO uur

HAPPY HOU R
2 HALEN 1 BETALEN

van 21.OO-22.OO uur

zondag 6 oktober v.a. 13.OO uur

Ruurloseweg 64

Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en
partijen tot 4OO personen.

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleidérs
au tocad-tekenaars
en ook administratief

fegionck" i
•; op het

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraa'

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15DO uur

TEGELHANDEL &

mullcr-vordcfi bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Vrijdag
4 oktober
13.30 uur:
SPELENCIRCUIT
voor de basisschooljeugd

19.15 uur:
'GELUK
VOOR IEDER'
blijspel door toneelgroep
VARSSELS VOLKSTONEEL

Na afloop
DANSEN
m.m.v. DUO DERIK

S oktober
12.45 uur:
INSCHRIJVING
VOGELSCHIETEN

13.30 uur:
OPENING
VOLKSSPELEN

20.00 uur:
DANSFEEST
met muziek van
SOUND SELECTION

Planten
het kan weer.

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

Volksfeest
Veldhoek
De Veldhoek vierde afgelopen week-
end uitbundig feest tijdens haar
jaarlijkse school- en volksfeest. Het
feest werd vrijdagmiddag ingeluid
met spelletjes voor de schoolkinde-
ren. Velen genoten vrijdagavond
van het optreden van het revuege-
zelschap "De Raddraaiers" uit
Winterswijk. Aansluitend werd er
tot in de kleine uurtjes gedanst op
muziek van "The Players" uit
Vorden.

Zaterdag was er een leuke optocht te
zien, die muzikaal werd omlijst door
"De Schaddenstekkers". Hierna werden
onder goede belangstelling de volks-
feesten gehouden. Koning vogelschie-
ten werd Herbert Hofman. Het heeft in
totaal 406 schoten gekost eer de vogel
eraf was. De kop werd eraf geschoten
door Winand Bouwmeester, de rechter-
vleugel door Bertus Bouwmeester, de
linkervleugel door Gert Reerink en de
staart door Anton Peters. Bert Scheffer
won de eerste prijs bij het afschieten
van de kleine vogel. Tweede werd Ab
Garritsen (kop), de rechtervleugel werd
eraf gehaald door Gert Klein Geltink,
de linkervleugel door Arie Eggink en
de staart door Karel MeeniftkrUitslag
klepelschieten: 1. Gerrit Klein Winkel,
2. Erik Klein Geltink, 3. Bert ten Dolle,
4. Jan Klein Geltink en 5. Willem
Buunk. Schijfschieten: 1. Jan Bouw-

feest werd 's avonds afgesloten met een
groot bal met medewerking van de
"Lemmon Band".

meester, 2. Gert Klein Winkel, 3. F.
Maalderink, 4. Ria Bretveld, 5. Wim
Buunk. Dogkarrijden: 1. Heidi Vink, 2.
Henriet Klein Geltink, 3. Ina Reerink, 4.
Nelly Klein Selle, 5. Mariska Eelderink.
Ringrijden: 1. Dinie Menkhorst, 2.
Marcel Bouwmeester, 3. Gerry Enze-
drink, 4. Ria Bretveld, 5. Jan Enzerink.
Doeltrappen: 1. Edwin Menkhorst, 2.
Bert ten Dolle, 3. Henk Meulenveld, 4.
René Wellink, 5. Henk Klein Geltink.
Korfbal doelen: 1. Jan Bretveld, 2.
Annie Eelderink, 3. Marti Eelderink, 4.
Dina Wolsheimer, 5. Rikie Wolsheimer.
Kegelen: 1. Marcel Bouwmeester, 2.
Gert Klein Geltink, 3. Edwin Klein
Selle, 4. Johan Klein Bleumink, 5.
Monique Klein Selle.

Optocht: individuelen 1. Chantal
Lusink, 2. Natasja Langwerden, 3. Sylke
Lievestro. Groepen: 1. Mariska, Celine
Weenk en Nick Groot Wassink, 2.
Monique, Niels en Gineke Eulink, 3.
Gerjo en Dinant ten Arve. Spelle-
tjescircuit: 4-5 jarigen 1. Luuk
Jolink/Sylke Lievestro, 2. Nick Groot
Wassink/Henrike Heerink, 3. Loes
Groot Wassink. 6,7 en 8 jarigen: 1. Joost
Bouwmeester, 2. Jasper Korten, 3. Niels
Eulink. 9, 10, 11 en 12 jarigen: 1. Mark
Menkhorst, 2. Gerjo ten Arve/Tim
Wentink, 3. Gerwin Lusink/Gineke
Eulink.

Zaterdag werd de gehele dag de mu-
ziek verzorgd door "Real Time". Het

R // // r / o s c B r i d g e Cl u b

Groep A. 1. echtpaar van Heijkoop
55,73%, 2. heren Eggenkamp/Waller-
bosch 53,13%, 3. heren Dolphijn/Leus-
sink 53,13%. Groep B: 1. heren Greida-
nus/Roumen 65,97%, 2. echtpaar Van
Kooten 57,64%, 3. heren Bielleman/Cos-
termans 54,17%. Groep C: 1. mevrouw
Burggraaf/heer Van Bercum 64,06%, 2.
echtpaar Meijer 56,25%, 3. dames
Leussink/Meulenkamp 51,56%, heren
Doornink/De Klerck 51,56%. Groep D: 1.
mevrouw Van de Vlugt/heer Lammers
67,19%, 2. dames Vélda/Müller 58,33%,
3. heren De Lange/Bunk 54,69%.

S c h n k
Gespeelde wedstrijden Schaakvereni-
ging 't Stokpaard: Spijk - Baggen 1-0,
Kalisvaart - Westerveld 1-0, Rouwen-
horst - Roggeveen 0-1, Van der Lecqu -
Van Uhm 0-1, Vroom - Schutte 1/2 -1/2,
Smits - Mackaay 1-0. Ook vanwege zijn
schaakspel is Roggeveen als nieuw lid
een aanwinst voor de club. Met een sco-
re van 75 % uit de eerste vier wedstrij-
den bevindt hij zich in de kop van de
competitiestand. De overwinning van
Smits op de kampioen van vorig jaar
was wel het belangrijkste wapenfeit
van deze avond.



As,
SPORT-

NIEUWS
Voetbal

ZW l (Apeldoorn) - Vorden l
Vorden begon sterk en zette ZW onder
druk. Na een kwartier spelen treuzelde
doelman Gerben Logtenberg van ZW
met het afspelen van de bal. Peter
Hoevers pikte hem de bal af en gaf
Mark van der Linden een niet te mis-
sen kans. Mark verzilverde de pass en
bracht Vorden op een 1-0 voorsprong.
Dit,doelpunt is het 100e goal welke
Mark van der Linden voor Vorden heeft
gescoord. Vorden verzuimde in het vol-
gende kwartier de voorsprong te ver-
groten door slordig met de kansen om
te gaan. In de 34e minuut schoot Joop
van Wermeskerken van grote afstand
op het doel van Vorden. Door het natte
en gladde veld kreeg de bal zo'n harde'
vaart dat Marinho Besselink het nakij-
ken had: 1-1. In de laatste minuut van
de eerste helft profiteerde Erik
Hamberg van onoplettendheid in de
Vordense achterhoede. Met een laag
hard schot bracht deze ZW op een 2-1
voorsprong. Na de theepauze wilde
Vorden de gelijkmaker scoren. Vorden
kreeg diverse mogelijkheden, doch
schoten van Peter Hoevers, Dennis
Wentink, Jan Groot Jebbink, Mark
Sueters en Mark van der Linden ver-
dwenen in de meeste gevallen in het
vangnet achter het doel. Wat Vorden
ook probeerde niets lukte. Al met al
een bittere nederlaag voor Vorden. A.s.
zondag speelt Vorden thuis tegen De
Gazelle uit Deventer.

Uitslagen
Ratti Al - Vorden Al 1-2; Vorden BI -
Ratti BI 10-1; H. en K. BI - Vorden B2 5-
2; Vorden Dl - de Hoven Dl 2-1; Vorden
El - Ruurlo El 9-4; Grol E2 - Vorden E2
3-3; Pax E4 - Vorden E3 2-0; Vorden Fl -
Rekken Fl 2-2; Erica Fl - Vorden F2 2-2;
Vorden F3 - Reunie F4 3-1; ZW l -
Vorden l 2-1; Vosseveld 2 - Vorden 2 0-6;
Eibergen 4 - Vorden 3 1-3; Vorden 4 -
AZC 4 2-2; Zutphania 3 - Vorden 5 3-2;
Vorden 6 - Be Quick 6 3-5.

Programma
Vorden Al - DEO Al; Lochem B3 -
Vorden BI; Vorden B2 - Baakse Boys BI;
Vorden Cl - Klein Dochteren Cl; Ratti
Dl - Vorden Dl; Vorden El - Eibergen
El; Vorden E2 - Reunie E2; Witkampers
Fl - Vorden Fl; Vorden F2 - Steenderen
F2; Vorden l - De Gazelle 1; Vorden 2 -
RKZVC 2; Vorden 3 - Twenthe 4; SCS 3 -
Vorden 4; Vorden 5 - Witkampers 6;
Ratti 3 - Vorden 6.

D a m e s voet b a l

Ratti-Sodi
Voorafgaand aan deze wedstrijd kreeg
het eerste team van Ratti trainingspak-
ken aangeboden van Schildersbedrijf
Peters. De spelers waren zeer blij met
deze pakken. Helaas hadden de pakken
geen goede uitwerking op het spel van
de Rattianen, Socii was veel feller en
zochten elkaar goed op. Na 40 secon-
den was het al 1-0 voor Socii. Socii over-
klaste Ratti en kon gemakkelijk uitlo-
pen naar een 4-0 ruststand. Na rust
kwam Ratti iets beter in het spel, er
werden kansen gecreëerd. Socii bleef
echter rustig hun spel spelen en scoor-
de er lustig op los. Ook de eerste com-
petitie goals van Ratti werden ge-
maakt. Sandor Verkijk scoorde 2 maal,
zodat de einduitslag 2-11 voor Socii
werd.

Jeugd:
Uitslagen Ratti Al - Vorden Al 1-2.
Programma zaterdag 5 oktober Wol-
fersveen Al - Ratti Al.

Ratti - Dierense Boys 3-6
De dames van Rajti mochten in het
nieuwe tenue van haar sponsor "De
Herberg" spelen. De dames zijn Hanny
Hendriksen hiervoor zeer dankbaar. De
officiële overdracht vindt over 14 da-
gen plaats. Het damesteam van Ratti
kon maar met 10 dames aantreden. Op
de bank zaten 3 geblesseerden en 2 da-
mes hadden werkverplichtingen. De
Ratti-dames konden maar kort de nul
vasthouden, want binnen een kwartier
keken ze tegen een 3-0 achterstand
aan. Pas daarna gingen de Ratti-dames
de goede richting op spelen zelfs tot in
het '16 metergebeid, waar een Ratti-
speelster werd neergelegd. Jessica
Gombert verzilverde de toegekende pe-
nalty: 1-3. Zij kreeg de smaak te pakken
en scoorde al snel daarna ook 2-3.
Daarna scoorde Dierense Boys nog 2
keer: 2-5. Met deze stand ging men de
rust in. Na de rust scoorde beide ploe-
gen nog l maal.

S.V. Sorii
Uitslagen:
Ratti l - Socii 2-11; Socii 2 - AD 4 2-2;
Dierense Boys 5 - Socii 3 1-12; Socii 4 -
Ratti 3 6-1; Baakse Boys 5 - Socii 5 2-1;
Be Quick 7 - Socii 6 5-3; Socii A -
Zutphen A 7-1; Socii C - Epse C 6-1;
Gazelle Nieuwlai^B - Socii E 9-1; Socii
F - Wilhelmina F W

Programma 5-10:
Wilhelmina SSS A - Socii A; AZC C -
Socii C; Socii E - Wtoelmina SSS E.

Zondag 6 oktober:
Socii l - H en K 1; Spel. Eibergen 3 -
Socii 2; Socii 3 - Voorst 5; Socii 5 - Ratti
2; Socii 6 - Dierense Boys 7.

Dammen
Drents Tiental - Dostal Vorden 8-12
Dostal l heeft de tweede wedstrijd in

de nationale hoofdklasse dammen met
12-8 gewonnen van Drents Tiental. Het
was een verdiende overwinning. Al
snel kwam Dostal op een riante 2-8
voorsprong, waarna de zege niet meer
in gevaar kwam. Emmanuel Merins
opende de score. Tegen de gevaarlijke
Herman Spanjer hield hij het overzich-
telijk en binnen twee uur kwamen bei-
den remise overeen (1-1). Henk Ruesink
maakte zijn rentree als basisspeler in
de hoofdmacht met een fraaie over-
winning. In een klassiek standje plaats-
te hij een sterke doorstoot. De tegen-
stander had met een schijnoffer nog
kunnen pareren, maar toen hij dat ach-
terwege liet, liep hij al snel dood (1-3).
Ook Henk Grotenhuis ten Harkel
kwam tot winst. Hij kon een sterke ruil
nemen, die zijn tegenstander overzien
had in lichte tijdnood. Daarna was het
snel afgelopen (1-5). Henk Hoekman
scoorde al in de openingsfase een
schijfwinst en had met de partij verder
geen moeite meer (1-7). Eddy Budé had
een merkwaardige partij die hij waar-
schijnlijk alleen zelf begreep. Hij peu-
terde er nog een redelijke omsingeling
uit, maar het leverde niet meer dan re
mise op (2-8). Nina Jankovskaja en
Hendrik van der Zee bereikten niet
veel tegen hun weinig ondernemende
tegnstanders en speelden beiden remi-
se (4-10). Djoumber Beresvilli liet de
enige verliespartij aantekenen. In een
spannende Keilerpartij kreeg hij voor-
deel, maar ook zware tijdnood. Op de
50e zet liep hij in een^^nbinatie,
waarvan de resterende slwi precies
verloren was (6-10). Gerrit Wassink
zorgde met remise voor het lle punt,
maar hij had graag meer gewild. In
tijdnood heeft hij de winst laten lopen
bleek bij analyse en na de^Épnoodfase
had hij weliswaar wel 2 scmjven meer
maar geen winstkansen (7-11). Tenslot-
te zocht ook Gerrit Boom in het eind-
spel vergeefs naar de winst (8-12).

V o l l e y b a l
Bekerwedstrijd Dames Dash/Sorbo
Afgelopen zaterdag speelde het zeer

Leden "De Graafschaprijders"
Vorden scoren goed bij
Nederlandse kampioenschappen
Afgelopen weekend werden in
Stadskanaal de Nederlandse kam-
pioenschappen orienteringsritten
(LCC ritten) van de KNMV gehouden.
Leden van de Vordense auto-en mo-
torclub "De Graafschaprijders"
kwamen hierbij goed voor de dag.
In de A-klasse zijn Bert Regelink en
Arie Weevers(in 1995 nationaal
kampioen) dit keer vierde gewor-
den. Winnaar werd de equipe R.Plat /
J.Plat uit Scheemda. Het autoteam
van de VAMC werd in deze hoogste
categorie derde.

Het team bestond uit de volgende rij-
ders: Bert Regelink en Arie Weevers
333 strafpunten; Herman Cortumme
en Rob Belfi 369; Wim en Grada
Wisselink 420; Peter en Aartje van Huf-
felen 732.
Individueel werden de volgende plaat-
sen behaald: Bert Regelink en Arie
Weevers 4; Herman Cortumme en Rob
Belfl 7e; Wim en Grada Wisselink lle
en Peter en Aartje van Huffelen 21e. In
de B-Klasse werden Marco en Erik

Kleinreesink 8e; Harry en Eelly
Horsting 20e; Reind Pit en Gerda
Mennink 22e; Rob en Fie Scheffer 24e.
In de C-klasse werd "De Graaf-
schaprijders" tweede achter de kam-
pioen Mac de Walden uit Drachten.
Individueel deden de Vordenaren het
ook erg goed in deze klasse. Jan en
Stien Weevers werden nl. tweede; Ger-
rit van Veldhuizen en Jan Salgman 4e;
Wouter Memelink en Desiree van Gorp
6e; Marinus en Jo Maalderink 13e.

De wedstrijden met start en finish in
het Groningse Stadskanaal trokken in
totaal 86 deelnemers.
De wedstrijden bestonden uit twee rit-
ten. De ochtendrit was uitgezet door
Harm en Hennie Sijpkes, de middagrit
door Harm en Anneke Schuiling. De
controle was in handen van de Lande-
lijke Commissie Orienteringsritten van
de KNMV.

De lengte van de ritten bedroegen resp.
121,6 km (A-klasse); 110,8 (B-klasse) en
108 km (C-Klasse).

jeugdige dames-volleybalteam (gemid-
deld 21 jaar) van Dash/Sorbo een be
kerwedstrijd tegen Bouwlij n/Kangeroe
(ook 3e divisie). Het team bood de eer-
ste set heel goed tegenstand tegen het
degelijke spel van de dames uit Har-
denberg. Toch kon Dash/Sorbo uitein-
delijk geen vuist maken en verloor de
spannende set nipt met 17-15. De twee-
de set verliep rommelig; de grieperige
Margreet Smid moest halverweg de set
afhaken. Het team miste daardoor te-
veel aan aanvalskracht (15-8). Mede
doordat ook aanvalster Gerrie Koren
niet meespeelde. In de derde set trad
tweede spelverdeelster Tamara Bos op
als aanvalster. Ondanks de goede te-
genstand van Dash/Sorbo verloren de
dames ook deze set (15-12). Toch hield
het team geen kater over aan het 3-0
verlies. Er werd goed, en met overtui-
ging gespeeld. Het team ziet uit naar
de eerste competitiewedstrijd aan-
staande zaterdag in Vorden. Hopelijk is
iedereen dan weer fit. Het nieuwe
Dash-team staat onder leiding van trai-
ner/coach Gilbert Meyer uit Deventer,
Gerhard Ellenkamp is benoemd als ma-
nager. Drie jonge meiden uit het twee-
de zijn het eerste komen versterken:
Mirjam Boel, Gracia Rouwen en Ta-
mar a Bos. Van vorig jaar zijn alleen nog
Gerrie Koren, Debby Leferink en Mar-
jan Lijftogt overgebleven. Daarnaast
zijn Margreet Smid en Petra Koren aan-
getrokken.

Wedstrijdprogramma DASH-SORBO
2-10: S.V. Welsum l - Dash 2 heren re
creanten; Vios 2 - Dash l dames recre-
anten. 3-10: S.V. Voorwaarts 2 - Dash 2
heren; S.V. Wilp - Dash 5 dames;
Keizersprong l - Dash 2 meisjes B. 4-10:
Dash l - Boerhof l heren recreanten. 5-
10: Heeten l - Dash 3 dames; Vios 2 -
Dash l heren; Dash l - Boemerang l
meisjes; Dash Sorbo - Reflex dames;
Dash 4 - Epse 2 dames; Dash 2 - S.V.S.
dames. 8-10: Wik 2 - Dash l dames re
creanten.

B r i d »• c cl u b V o r d e n
Uitslagen van
maandag 23 september
1. dms van Burk/partner 61.3%. 2. dms
Hendriks/Meijers 60.8%. 3. mv/hr van
Uffelen 57.5%. 4. hrn Busscher/Graas-
kamp 53.3%. 5. dms Rossel/Warringa en
dms van Gastel/Vreeman 52.5%. 7. mv
Vruggink/hr Snel 51.7%. 8. dms de
Bruin/vd List 50.4%.

Alleen jeugd toonde
belangstelling
touwtrekdag in Vorden
Vorden was zaterdag een van de 22
plaatsen in Nederland waarbij de touw-
treksport in zijn totaliteit werd gepro-
moot. De voorzitter van de T.T. Vorden
Gerrit Barink toonde zich teleurgesteld
over de geringe opkomst van volwasse-
nen. Over de jeugd was hij beter te
spreken. Een poos geleden werden er
in de sporthal in Vorden voor de jeugd
wedstrijden georganiseerd. Dat resul-
teerde zaterdag in een opkomst van 30
jongens en meisjes.
Voor hen was er een toernooi met als
inzet het kampioenschap van Vorden.
Het team F.C.Knudde( van de school
"Kraanvogel") ging met de eerste prijs
strijken; 2 "Sex Girls" ( school "De
Vordering"; 3 "Vrijbuiters" (eveneens
school "De Vordering"). Zondag nam
en team van T.T.Vorden deel aan een
demonstratie touwtrekken in Gaande-
ren. '

Dierenvraagbaak
bij Welkoop
Wegens groot succes vorig jaar, organi-
seert de Welkoopwinkel in de Stations-
weg wederom een dierenvraagbaak
naar aanleiding van Werelddierendag.
Op woensdagmiddag 2 oktober beoor-
deelt een "dier"deskundige de huisdie
ren wat kan variëren vani>v. een paard,
pony etc. etc. tot uw hamster, (zie ook
de advertentie)



"Geven is (gjeen kunst: Laat uw geschenk onze zorg zijn!"

Kerstshow 't Hoekje en Edah
Door de goede samenwerking tussen
beide bedrijven is men erin geslaagd
om te komen tot het opzetten van 'n
Kerstshow op maandag 7 en dinsdag 8
oktober in 't Hoekje aan de Spalstraat
l te Hengelo Gld.

Tijdens deze show vindt men een ruim
en zeer gevarieerd aanbod van kerst-
pakketten en relatiegeschenken. Al de
geschenkpakketten zijn niet alleen
met de grootste zorg samengesteld,
ook aan de uitmonstering is zeer veel
aandacht besteed. Natuurlijk houdt
men graag rekening met de speciale

wensen wat betreft inhoud en verpak-
king van deze geschenkpakketten.
December is de belangrijkste feest-
maand van het jaar. Want een goed ge
kozen cadeau is niet alleen een extra
blijk van waardering, het is ook het vi-
sitekaartje ten aanzien van medewer-
kers en zakenrelaties. En natuurlijk is
een mooi cadeau ook in familie en
kennissenkring altijd op zijn plaats.

"'n Bezoek aan onze kerstshow is altijd
de moeite waard en dat zowel voor par-
ticulieren als zakelijke relaties", aldus
de organisatoren.

Inzamelingsactie snoeiafval
Taxus brengt f 1.419,- op
Evenals vorig jaar is er weer een ac-
tie geweest voor de inzameling van
het snoeiafval van de conifeer Taxus
baccata. De Baccatine die in de naal-
den van Taxus baccata voorkomt, is
van groot belang bij de bestrijding
van diverse soorten van kanker. Uit
deze baccatine wordt Taxol gewon-
nen. In deze regio kon het snoeiaf-
val van de conifeer Taxus baccata
worden ingeleverd bij Bosman
Groenspecialist aan de Kervelseweg
23 in Hengelo.

Taxol wordt door deskundigen een van
de belangrijkste middelen tegen kan-
ker genoemd die de laatste tien jaar
zijn ontdekt. Voor de produktie van de
ze kankerremmende stof is zeer veel
baccatine nodig. De geneesmiddelenfa-
brikant Boot & Co benadrukt dat het

bij deze inzamelingsactie uitsluitend
gaat om snoeiafval van Taxus baccata
en niet van andere variëteiten of culti-
vars. Het betreft hier vers geknipt jong
groen met een takdikte van maximaal
een centimeter.
Het is van groot belang dat broei wordt
voorkomen. Boot & Co adviseert hier-
om zodanige afspraken te maken, dat
het snijgroen binnen drie dagen na het
knippen wordt afgehaald of gebracht.
Broei wordt voorkomen door het mate
riaal op een harde ondergrond te ver-
spreiden met een hoogte van circa 10
centimeter en deze laag regelmatig te
woelen. Het snoeiafval mag ook niet
langer dan een dag in een zak of een
pallet worden bewaard.
Voor meer^nformatie kan men bellen
met Bo^ftin Groenspecialist. Tel.
(0575) 46 ZB 19.

Winnaar afval-prijsvraag
krijgt afvalstoffen-
heffing 19% uitbetaald
De familie B. Roest uit Eefde heeft de
prijsvraag van de Regio Stedendrie
hoek over gescheiden afvalinzameling
gewonnen. Tijdens de 40e Jaarbeurs
van het Oosten in Zutphen konden be
zoekers in de stand van de Regio Ste
dendriehoek meedoen aan een prijs
vraag over het scheiden van afval. De
hoofdprijs bedraagt fl. 396,-, dit is het
bedrag dat in 1996 aan gemeentelijke
afvalstoffenheffing is betaald. De prijs-
vraag was een van de onderdelen van
de stand van de Regio Stedendriehoek
op de Jaarbeurs van het Oosten, die van
15 tot en met 22 september in Zutphen
is gehouden. Verder was informatie
verkrijgbaar over de gescheiden inza-
meling van onder andere groente-,
fruit- en tuinafval, huishoudelijk che
misch afval, glas en papier. Met de
prijsvraag konden bezoekers van de
stand hun kennis van zaken testen. Er
werd veelvuldig gebruik van gemaakt.
Dagelijks werden tussen de 150 en 200
vragenformulieren ingevuld, ook door
bewoners buiten de Regio. Aan het
eind van elke beursdag is onder de goe
de oplossingen een kompostvat verloor
en aan het eind van de beurs is één van
de inzendingen getrokken die de afval-
stoffenheffing 1996 uitgekeerd krijgt.
De fam. B. Roest uit Eefde heeft de
hoofdprijs gewonnen. De kompostva-
ten zijn gewonnen door inwoners uit
Epe, Doetinchem, Zutphen (3x),
Warnsveld, Deventer en Lochem. De
kompostvaten worden in de eerste
week van oktober uitgedeeld.

Regionale AfVal-Informatie-Lijn
onder burgers te onbekend
Tijdens het invullen van de prijsvraag-
formulieren ontstonden regelmatige
geanimeerde gesprekken; bijvoorbeeld
over het feit dat het niet toegestaan is

om afgek^de as in de groene contai-
ner te d^p. Uit de gesprekken bleek
verder dat veel inwoners van de ge
meenten Bathmen, Diepenveen,
Gorssel, Lochem, Olst, Vorden,
Warnsveld en Zutphen nog niet be
kend zijn met de Regionale Afval
Informatie Lijn. Dit nummer is onder
andere van belang voor de aanmelding
van grof huisafval. Het telefoonnum-
mer is 0570-637755. Ook voor andere
vragen over gescheiden afvalinzame
ling of over de containers kan dit num-
mer gebeld worden. De algemene in-
druk van de Regio-medewerkers die de
stand bemensd hebben is, dat bezoe
kers het leuk vonden om de vragenlijst
in te vullen. Dit blijkt ook wel uit het
grote aantal deelnemers aan de prijs-
vraag. Naast het beantwoorden van een
negental vragen werd ook gevraagd
een suggestie te doen voor het nog be
ter scheiden van afval. Er zijn talloze
nuttige tips binnengekomen. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: 'voortaan
melk in glazen flessen kopen', bij aan-
koop van produkten zoveel mogelijk
letten op het milieukeurmerk', 'ook
blik en andere metalen apart houden
en zelf wegbrengen'.

Hanneke Mulderije wint
Masters in Ruurlo
Hanneke Mulderije, nog maar 12 jaar,
lijkt hard op weg naar de Nederlandse
tennistop. In Gelderland is zij nauwe
lijks meer te stuiten. Nadat zij zich in
het Oost-Gelders Tenniscircuit op over-
tuigende wijze had geplaatst voor de
Masterstitel, speelsterkte C, moest zij
in het weekend van 20 t/m 22 septem-
ber in Ruurlo voor de Masters titel aan-
treden. Na de kwart- en halve finale op
eenvoudige wijze in twee sets te heb-
ben gewonnen, moest zij het in de fi-
nale opnemen tegen M. Kamphuis uit
Ede. Zonder in problemen te komen,
spande zij deze speelster aan haar ze
gekar.

'Gehoortest voor baby's
erg belangrijk'
Snotterende, niezende en verkouden
peuters zijn in de herfst- en winterpe-
riode meer regel dan uitzondering.
Guur en vochtig weer vormt nu een-
maal een prima basis voor infecties
van neus, keel en oren. Vaak heeft een
verkoudheid bij kinderen tot gevolg
dat het kind slechter hoort, omdat zich
achter het trommelvlies vocht op-
hoopt. Ook als de verkoudheid voorbij
is kan het vocht nog geruime tijd aan-
wezig blijven. Bij sommige kinderen le-
vert dat problemen op, bij andere niet.
Hoe dan ook, als het gehoor van een
kind niet goed functioneert, is dat las-
tig voor hemzelf en voor z'n omgeving.
Voor baby's en peuters speelt nog iets
anders mee. Voor hen is het extra be-
langrijk dat ze goed kunnen horen om-
dat in de eerste levensjaren de ontwik-
keling van de taal en van de spraak op
gang komt. Daarbij is het onontbeer-
lijk dat het kind de taal van de omge-
ving kan opvangen en verwerken. Een
slecht gehoor is dus niet alleen lastig,
maar ook nadelig voor het opbouwen
van taal en spraak. Om te bepalen of
een baby goed hoort, krijgen ouders
rond de tijd dat hun kind negen a tien
maanden oud is van het consultatiebu-
reau een uitnodiging om de baby een
gehoortest te laten doen. Als dan blijkt
dat het kind onvoldoende hoort, kun-
nen tijdig maatregelen worden geno-
men. Een mogelijkheid is dat het kind
trommelvliesbuisjes krijgt, waardoor
de vochtophoping verdwijnt en het ge
hoor zich herstelt. De consultatiebu-
reaus in zeven regio's in Gelderland,
Noord-Brabant en Noord-Limburg wer-
ken samen met de afdeling Keel-, Neus-
en Oorheelkunde van het Academisch
Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud aan
een groot onderzoek naar trommel-
vliesbuisjes. De vraag die dit onder-
zoek wil beantwo^den is welke kinde-
ren wel en welke^Jlderen niet gebaat
zijn bij deze buisjes. Voor het onder-
zoek komen kinderen uit de genoemde
regio's in aanmerking die het komen-
de jaar op het consultatiebureau een
gehoortest krijge^Btoor nadere infor-
matie over dit onderzoek kan men zich
wenden tot de eigen consultatiebu-
reaus of tot de Nijmeegse medewerkers
aan dit project, tel. (024) 3614933.

VNG akkoord met
intentieverklaring
verdrogingsbestrijding
Gelderland weer stap verder in
strijd tegen verdroging
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) afdeling Gelderland
heeft namens de Gelderse gemeenten
haar handtekening gezet onder de in-
tentieverklaring verdrogingsbestrij-
ding Gelderland. Eerder dit jaar - op
25 juni jl. - hadden 14 andere partijen
de verklaring al ondertekend, waar-
mee ze afspraken gezamenlijk de ver-
droging in bepaalde Gelderse gebieden
tegen te gaan. Hoewel de VNG ook een
van de partijen was die zouden onder-
tekenen, heeft ze daarvan toen afge-
zien omdat de gemeenten nog op een
aantal onderdelen meer duidelijkheid
wensten. Nu deze duidelijk gegeven is,
kunnen ook de gemeenten instemmen
met de gekozen,werkwijze, planning
en financiering teneinde de verdro-
gingsdoelstellingen te realiseren. De
rol van de gemeenten in de verdro-
gingsbestrijding is van wezenlijk be-
lang waar het gaat om bescherming
van (gecreëerde) natte natuur en het
voorkomen van wateroverlast in stede-
lijk gebied. Voor het welslagen van de
verdrogingsbestrijding is afstemming
tussen gemeenten en waterschappen
essentieel.

Bazar / Rommelmarkt
Zaterdag 5 oktober wordt de jaarlijkse
bazar/rommelmarkt gehouden in het
Achterhuus achter de Gereformeerde
Kerk. Voor tijden zie Contactjes in dit
blad.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Grote letters
Wie ze heeft uitgevonden, weten we niet.
Maar dat het een goed idee is geweest, is
wel zeker. We hebben het over de zoge-
naamde 'groteletterboeken'. Boeken die
zijn gedrukt in een letter die ruim twee-
maal zo groot is als die van een normaal
boek. Ze zijn al een jaar of tien op de
markt en de Vordense Openbare Biblio-
theek heeft in de loop van de jaren een
royale collectie van deze boeken aange-
legd. Mede dank zij een extra subsidie
van de gemeente, die het belangrijk vindt
dat ook mensen met ogen die niet meer
optimaal functioneren, boeken kunnen
blijven lezen. En omdat Nederlanders
steeds ouder worden, zijn er ook steeds
meer liefhebbers voor deze boeken.
In de begintijd waren er alleen grotelet-
terboeken in de rubriek 'familieromans'.
Dat waren toen vooral de favoriete boe-
ken voor oudere lezers. Maar gelukkig is
het assortiment intussen veelzijdiger ge-
worden en kun je nu bijvoorbeeld ook
romans van bekende literaire schrijvers,
vertalingen van beroemde boeken en de-
tectives kiezen. De bibliotheek heeft er
speciaal een wand voor ingericht en in
een gezellige hoek met comfortabele
stoelen kun je nu rustig een goede keus
maken. Dat zitje is - tussen twee haakjes
- aangeschaft mede dank zij een schen-
king van de Vordense afdeling van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
lang geleden de oprichter van een biblio-
theek in onze gemeente.
In dezelfde afdeling staat ook een vitrine
die een service geeft die maar weinig
openbare bibliotheken kunnen bieden.
Dat is de collectie leeshulpmiddelen.
Want soms zijn zelfs grote letters nog niet
groot genoeg. Dan is een leesloep of een
vergrootglas of een hulpstuk op een bril
nooig om toch nog te kunnen Jezen. Of
kan geen enkel hulpmiddel meer uit-
komst bieden en moet men gebruik ma-
ken van een recorder met een 'gesproken
boek'. Want die bestaan ook: boeken
waarvan de tekst door ervaren sprekers
op een bandje is ingesproken en die je
dus kunt beluisteren.
Wat betreft de leeshulpmiddelen: deze
worden op verzoek uitgeleend, zodat
men ze thuis bijvoorbeeld een week kan
uitproberen. De bibliotheek levert ze niet,
maar verwijst u graag door naar opticien
Siemerink die een groot aantal van de
middelen als model beschikbaar heeft ge-
steld. Voor de bandjes met 'gesproken
boeken' kan de bibliotheek wel bemidde-
len. Bij de balie kunt u informatie krijgen
over de beschikbare titels.
U ziet: de openbare bibliotheek zorgt er
graag voor dat ook mensen die minder
goed kunnen zien, toch kunnen blijven
genieten van het lezen van een goed
boek. Want voor velen is dat een zinvol-
le ontspanning en een uitstekende manier
om in contact te blijven met de wereld
om je heen. Boekanier

Met dialekt op de koffie
Op zondag 6 oktober leest Broos
Seemann voor bij Erve Kots in Lievelde.
Voor het vierde achtereenvolgende sei-
zoen organiseert de Dialektkring
Achterhoek en Liemers een aantal
voordrachtmorgens bij Erve Kots onder
de titel 'Met dialekt op de koffie'.
Hiervoor wordt een dialektauteur uit-
genodigd, die vertelt over en leest uit
zijn eigen werk. Tijdens deze bijeen-
komsten is er gelegenheid tot het stel-
len van vragen en tot discussie. Broos
Seemann uit Lemele is vooral bekend
geworden door zijn wekelijkse bijdrage
aan het programma van Omroep
Gelderland 'Um de meddagpot'. Onder
de naam 'De naober uut Salland' be
schrijft hij mild-kritisch het leven van
de Nedersaksen. Bovendien werkt hij
mee aan verschillende bladen, waar-
voor hij eveneens verhalen schrijft. Van
zijn dialektverhalen verscheen in 1990
de bundel 'Bladharken' (Zelhem).



Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys
pakt tijdens een FRISSE herfst uit

met WARME prijzen

Wat dacht u hiervan:

Hollandse Elstar appelen
2 kg van f 5,96

Gemengd gehakt
kilo van f 10,90

Snijworst
150 gram van f 2,64

Jonge Kaas
vers van 't mes, kilo van f 13,30

nu voor

nu voor

nu voor

nu voor

f2,98
f 5.9O

Fijn of grof volkorenbrood
van f 2,59 nu voor f 1,79
Page Plus Toiletpapier

zijn geldig van woensdag
2 oktober t/m zaterdag 5 oktober 1996

Natuurlijk alleei4|eldig bij:

Wilbert en

Grotenhuys
Smidsstraat 2, Vorden, tel. (0575) 55 23 08

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lccnaiito gratis etc.

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

BOVAG

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
Lid V NI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Monuta
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

(0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Uitslag verloting
Floralia

275
409
434
559
58O

605
740
754
1003
1224

1542
1565
1574
1641
1654

Floralia bedankt alle medewerkers

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

'n Week vol aantrekkelijke aanbiedingen

FEESTELIJKE
OOGSTBOLLEN

nu f 1,85

NIEUW:

COCO BANANA
een tropische verrassing.

Dit is geweldig lekker

Deze week feestelijke aanbieding ¥ O j

HERFSTBROODJES
in diverse smaken

En ... voor de kinderen een leuke kleurplaat-aktie

Echte Limburgse vlaaien
keuze uit 30 soorten

Deze week:

APPEL-KRUIMEL VLAAI
goed gevuld met verse appels.

Deze kunt u ook warm serveren.
Goed voor 12 royale punten

Dit weekend f 14,50

Alles vers van de Warme Bakker! Keuze uit meer
dan 50 soorten Brood en Broodjes!
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
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